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MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr 
Gåvoprenumeration 50 kr
(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående
nummer och ange namn och adress.

RYSKA POSTEN

OMSLAGSBILD 
FIN*Susanssin Matter Of Heart
Uppfödare: Susanna Gunnar
Foto: Anssi Gunnar  

MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 4/2008     årgång 31

NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av mars.
Material till tidningen vill vi ha SENAST
den 15 februari.

ANSVARIG UTGIVARE
Ann Bengtsson
0481 - 51 640

REDAKTION
Elisabeth Larsson
0523 - 702 71

Berit Arlebjörk
031 - 24 48 83

LAYOUT
Berit Arlebjörk

TECKNINGAR
Mary-Ann Andersson

TEXTER OCH PAPPERSBILDER
SKICKAS TILL
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
ryskaposten@
russianblueklubben.se

DIGITALA BILDER TILL
rpfoto@
russianblueklubben.se

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL
ryskaposten@
russianblueklubben.se

ADRESSÄNDRING MEDDELAS TILL

Iréne Tjärning, 
Rösebäcken 312, Bostället, 660 57 Väse 
054-83 14 67.
kassor@russianblueklubben.se

Ryska Postens inne-
håll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in

material anses 
medge sådan 

hantering.

Skicka med franke-
rat svarskuvert om 

insända fotografier
önskas i retur. 

Vi är annars tack-
samma om vi får 
behålla dem till 

bildarkivet.

Redaktionen 
förbehåller sig 

rätten att korta 
och redigera 

insänt material.
Redaktionen 

ansvarar ej för 
icke beställt 

material. 

För riktighet i 
sak och innehåll 

i publicerade 
artiklar och in-

sändare ansvarar 
respektive för-

fattare.

Åsikter och 
värderingar 

i brev, insändare 
och artiklar är 

skribeternas 
egna.

Tänk på 
att hålla en 

anständig ton i 
insänt material.

www.russianblueklubben.se
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Vice ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Våra seniorer: Bäckelyckans Maljtjik Eduard – Morris
Vincent – ryssen med smaragden i ögat
Ah wow... en reseskildring 2
På russian blue-seminarium i Helsingfors
Behöver man ge katter smärtstillande medicin?
Det ska vi fira!
Att ha fertil hane
Katterna i vår familj
Mamma, pappa och fem ryssbebisar hos Catullus’
Alexej har ordet
Barynia’s Hildur “Nobelle”
Ny kull hos FIN*Susanssin – Fast and Furious
Presentation av styrelseledamot
Gör som Bollers Dizzy, läs Ryska Posten!
Blue Moon och degen
Ryssar i Jönköping, del 1
Scandinavian Winner Show i Norge i augusti
Tillbakablick på 60-talet
Bilder. Höftledsproteser för katter. 
Vän som lämnat oss
Kullinformation
Avelshanar 
Ryssfest i väst
Ryska Boden
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, 
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Foto: Anssi Gunnar
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et Ryssvänner!
Tiden går så fort, brukar man ju klaga. Snart är detta år
till ända utan att man hunnit med allt man ville och
trodde att man skulle hinna med. Så brukar det ju vara.
Lika bra det förresten; har vi nu snart firat Jul så kommer
snart våren åter. Jag tror mig veta att mina båda katter
längtar till stunder på en solvärmd altan. Det är inte det-
samma att sitta där när snålblåsten far fram utanför fönst-
ren och det är mörkt större delen av dygnet. Den store Alf
Henrikson skrev något om att ”kvicknar man till fram på
dagen är det redan kväll”! Inte finns det några flugor hel-
ler att jaga och att dinera på.

Min lilla Agena, (N)Melkeveiens Agena, köpt i
Oslo och vackert maskad, lever sommartid på flugor och
framför allt på harkrankar. Dessa kommer av okänd
anledning och på okänt sätt in till henne i uterummet.
Farfar, eller rättare ”bestefar”, CH S*Vatulands Yurij, vill
nog han också, men då han är minst dubbelt så stor hin-
ner han sällan med i svängarna. Det är ju genant att lill-
tjejen är snabbare, så han låtsas att han hellre ligger och
tittar på. Så här års kan man alltså inte jaga flugor, men
man kan minnas hur det var, och längta till våren. Det
skulle inte förvåna mig om detta även gäller katter. 

Dessa lyckliga djur behöver dock inte minnas stökiga
möten och andra nederlag. Dessutom tror jag att de strun-
tar fullständigt i hur RBK mår. Det gör ju inte vi män-
niskor, så det finns måhända anledning att fråga sig: hur
ska det gå för vår klubb? Jag antar att en hel del av er har
ställt sig den frågan. Under detta år har vi haft två årsmö-
ten. Ett ordinarie årsmöte i våras, och ett extra årsmöte nu
på eftersommaren. Vi har härigenom fått förändrade stad-
gar. Några få, men högljudda, medlemmar har utmålat
dessa förändrade stadgar som slutet på vår klubb så som
den tidigare varit. Borta är all anständighet, demokrati
och idealitet. Vi skulle bli så toppstyrda av vår styrelse att
ingen längre kan vara medlem! Jag hoppas att jag nu kan
lugna de flesta av er medlemmar som läser detta. I botten
finns fortfarande den klubb vi en gång hade.

Naturligtvis ska vi ha högt i tak; det vore inte precis
utvecklande om alla tyckte exakt lika, men det måste ändå
finnas ett skydd när intern kritik övergår till ett direkt
motarbetande. Jag hoppas att vi nu har den möjligheten.
Detta innebär naturligtvis inte att du riskerar att slängas
ut. Var således inte rädd för det.

Till min, och övriga styrelsens, förvåning och bestörtning
visade det sig alltför sent, att det nog blivit litet väl
drastiska ändringar i stadgarna. Ingen ville ta bort regler
om att styrelseprotokoll ska tryckas i RP. Någonstans
mellan styrelsemöten och tryckeriet försvann en del som 

nog borde ha varit kvar. Styrelsen fick en del kritik mot
detta under årsmötena, men så dags var det lite sent att
rätta till felen. Det finns således all anledning att anta att
vi nog inte sett det sista stadgeändringsförslaget i denna
förening! Styrelsen har för avsikt att snarast rätta till vad vi
ställt till med, vad gäller detta. Naturligtvis vill vi inte
gömma oss bakom mörka gardiner och hitta på dumheter
utan att ni medlemmar har insyn och kontroll.
Styrelsemötesprotokoll kommer att tryckas. Revisorer ska
granska ekonomin, och årsmötet ska välja och eventuellt
avskeda styrelsen.

Vad gäller medlemsmöten utanför styrelsens kontroll har
jag personligen lite kluvna känslor. Jag har aldrig tidigare
hört talas om sådant i stadgesammanhang. För mig känns
det som ett märkligt alternativ till styrelsearbetet om en
handfull medlemmar på eget bevåg kan mötas, besluta i
frågor och begära att protokollet ska redovisas som om det
var beslut fattade av föreningen själv. För mig känns det
naturligare att frågor tas upp på ordinarie möten och
behandlas där. 

Detta år blev det väl mycket arbete med formalia och stad-
gar, och alldeles för lite katt. Nu är det dags att ta nya tag.
Kan någon t.ex. hitta på ett nytt sätt att ta tag i ”Årets
ryss”? Gärna med regler i enlighet med vår förenings
motto om den skandinaviska ryssen. Är det dags att själva
bedöma hur våra katter ser ut? SVERAK har en bra stan-
dard för hur ryssen ska se ut, men om domare glider lite
på tolkningen av den, blir det ju, från vår synpunkt, lite
olyckligt. Alla vill inte tävla i katt. Jag tycker det blir
konstigt när jag hör folk tala om ”kattsporten”. Jag saknar
helt egen motivation för tävlande, men inser att de flesta
har det och att det måste finnas något sätt att styra aveln.
Troligen behövs därför tävlingarna/utställningarna, och
därmed är det angeläget att stimulera ryssägare att i större
grad ställa ut sina katter. Sina fina skandinaviska ryssar!
Har någon bra idéer så tyck till, om detta eller om något
annat. 

Låt oss så gå in i det nya året med föresatsen att arbeta
med och för den skandinaviska ryssen. Att arbeta i en
anda av hänsyn och förståelse för andra och genom demo-
kratiska metoder. Kanske inse att man inte alltid kan få
andra att acceptera den egna ståndpunkten. 

Glöm aldrig att RBK bara är en liten klubb för en under-
bar kattras, inte livet självt! Inget att bli verkligt osams om.

Julefrid och ett Godt (sic) Nytt Kattår tillönskas er alla!
Nils

God jul och gott nytt år
till alla medlemmar
önskar
Russian Blue Klubbens styrelse
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1. Vice ordförande Nils Werner hälsade alla välkomna och för-
klarade mötet öppnat.

2. Röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade medlemmar:
Iréne Tjärning, Nils Birgander, Hugo Johansson, Martin
Hjertstrand, Lucie Macek, Karin Johansson, Patrik Johansson,
Eva Smith-Meyer, Margaret Moen, Yvonne Torstensson,
Ywonne Johansson, Jenny Botters Lundberg, Christine
Berglund, Kenneth Eklind, Kaija Merta, Sonny Hansson, D K
Jensen, Ann-Christin Johansson, Carina Björk, Sven
Backström, Jan Nilsson, Ingrid Ekholm, Ewa Wijk Stenström,
Veronica Nilsson, Eva Nilsson, Nils Werner, Anna-Stina
Elmersson, Bengt-Göran Fältström, Ann Bengtsson och Carina
Nicklasson.

3. Till årsmötesordförande valdes Nils Birgander.

4. Till årsmötessekreterare valdes Carina Nicklasson.

5. Till justeringsmän utsågs Karin Johansson och Eva Smith-
Meyer.

6. Mötet ansågs ha blivit vederbörligen kallat.

7. Dagordningen fastställdes.

8. Motion från styrelsen om stadgeändringar.
En medlem yrkade för avslag på motionen. Motionen diskute-
rades.
Efter sluten omröstning antogs förslaget om stadgeändringar
med 19 ja mot 11 nej.

9. Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och förkla-
rade mötet avslutat.

Efter mötets avslutande delades ett pris ut. Ryska Postens redak-
tion hade i senaste Ryska Posten bett medlemmarna att skicka
in uppgifter och gärna foto av ryssar som är 17 år eller äldre,
samt meddelat att pris skulle delas ut till katterna. Till kom-
mande nummer av Ryska Posten hade enbart en ryssägare skic-
kat uppgifter. Då matte, Ingrid Ekholm, närvarade vid mötet så
delades ett pris ut, i form av kattmat, till S*Smokey Joe’s
Ebenizer, kallad Missen. Missen fyller 18 år 080917.    

Nils Birgander Carina Nicklasson
Årsmötesordförande Årsmötessekreterare  

Karin Johansson Eva Smith-Meyer
Justeringsman Justeringsman

PROTOKOLL FÖR EXTRA ÅRSMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN, 
VÄSTRA FRÖLUNDA 2008-09-13

AVELSFONDEN
Styrelsen vill åter påminna medlemmarna om
avelsfonden. Läs igenom stadgarna och se om du
har rätt att söka ersättning.
Till nästa nummer av Ryska Posten hoppas vi
kunna komma med mer utförliga exempel på hur
man kan tolka avelsfondens stadgar.

I paragraf 2 står det: 
Understödja sådan avel som befrämjar den skan-
dinaviska russian bluetypen.
Ett exempel är då att den uppfödare som reser
långt till en avelshane (eller avelshane som reser
långt till en hona) ska kunna ansöka om ersätt-
ning för resan, helt eller delvis.
Russian Blue Klubbens styrelse

§ 1. Fondens namn ska vara Russian Blue Klubbens avels- och hjälpfond.

§ 2. Fondens syfte är att
- Understödja sådan avel som befrämjar den skandinaviska russian bluetypen.
- Kunna ge hjälp åt russian bluekatt som hamnar i misär.
- Hjälpa russian bluevänner i andra länder att bygga upp en egen russian
blueavel.

§ 3. Fonden ska bestå av ett grundbelopp (10 000 kr år 1995).
Grundbeloppets storlek beslutas av årsmötet. Utdelning sker från den ränta
som erhållits på kapitalet. Detta får endast i undantagsfall tas i bruk. 

§ 4. Fonden tillföres medel från klubbens överskott genom beslut av årsmötet
och genom gåvor och donationer. 

§ 5. Fondens medel ska vara placerade på särskilt bankkonto med högsta möj-
liga ränta.

§ 6. Fonden förvaltas av styrelsen och den ska revideras av klubbens revisorer
och redovisas på årsmötet.

§ 7. Endast Russian Blue Klubben får låna pengar ur fonden vid någon ensta-
ka krissituation och då mot sådan ränta som på bankkontot.

§ 8. Endast medlem i Russian Blue Klubben får söka bidrag ur fonden.

§ 9. Ansökan om medel ur fonden ska göras skriftligt hos klubbens styrelse
och ska vara försedd med de motiveringar och skrivelser (kvitton) som sökan-
den vill åberopa. Utbetalning sker sedan beslut bekräftats med justerat proto-
koll. Sekreteraren ska meddela beslut skriftligt snarast möjligt.

§ 10. Stadgar och stadgeändringar ska vara beslutande av årsmötet.

§ 11. Om Russian Blue Klubben upplöses ska fondens medel överföras till
lämplig hjälporganisation för katter eller forskningsarbete som berör katter.

Foto: Elisabeth Larsson

Holly har läst boken “Låt den rätte komma in”.
Kavaljeren som hon släppt in heter Mischa.
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Närvarande: Martin Hjertstrand, Stefan Karlsson, Nils Werner
och Carina Nicklasson

MÖTETS ÖPPNANDE
Nils hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Nils, till mötessekreterare 
valdes Carina.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
a) RYSKA POSTEN
På årsmötet väcktes frågan om man skulle kunna ge bort gåvo-
prenumerationer på Ryska Posten utan medlemskap. 
Förslaget avslogs men tanken kan finnas kvar.
b INFOBLAD
Diskuterades att göra ett infoblad om russian blue för domar-
elever kategori 3.
Frågan bordlades tills vidare.
c) INFOTIDNING
Uppdatering och tryck av infotidningen diskuterades.
Karin Johansson och Lucie Macek har tillfrågats om att göra det
arbetet samt tackat ja. En första avstämning om hur arbetet går
görs i januari.  
d) HEMSIDAN
Diskuterades att det vid årsmötet talades det om att skanna in
Ryska Postens förstasidor samt en del Ryska Posten.
Karin Johansson och Lucie Macek har erbjudit sig att göra
detta. Carina kollar med Elisabeth Larsson hur mycket som kan
läggas ut på hemsidan.
e) RYSKA BODEN
Nya förslag diskuterades, aktualiseras efter hand. Tidigare för-
slag tas upp vid nästa styrelsemöte. Förslag att ta fram en kort-
lek med foto av russian blue.
Förslag diskuterades och prisuppgifter tas fram. Redovisas vid
nästa styrelsemöte.
f ) STYRELSEARBETET
Arbetsbeskrivning och rådande ordning diskuterades. 
Ann och Carina har tagit fram ett förslag som kompletterades
och godkändes av mötet.
g) ÅRETS RYSS
Diskuterades att ta upp Årets Ryss i annan form längre fram och
att då premiera skandinaviska ryssar, och kring vilka kriterier
som kan användas. 
Frågan diskuterades. Det känns viktigt att detta blir bra och sty-
relsen funderar därför vidare.

SKRIVELSER
Inga inkomna.

EKONOMI
Den är fortsatt god.

RYSKA POSTEN
Mötet konstaterar att tidningen är oerhört fin!

HEMSIDAN 
Den nya hemsidan diskuterades. Mötet anser att den nya hem-
sidan är entusiasmerande och inspirationsingivande samt kon-
staterar att den uppdateras snabbt. Styrelsen tackar Elisabeth
Larsson för hennes fantastiska arbete!

RYSSALMANACKAN
Beslutas att beställa 300 st.

BESLUT TAGNA VIA E-POST 
Att lägga ut text på hemsidan om SVERAK:s rasråd för russian
blue.
Att lägga ut kort och text om bortsprungen ryss på hemsidan. 
Karin och Patrik Johansson tillfrågades om de vill göra en
annons för Russian Blue Klubben till det nummer Våra Katter
som innehåller russian blue-presentation. De tackade ja och
annonsen blev väldigt fin!

ÖVRIGA FRÅGOR
Blandrasavel
Styrelsen fick e-brev från en annan rasring gällande problem
med blandrasavel och att många blandraser annonseras ut på
Blocket, samt förfrågan om samarbete rasringarna emellan
angående detta. Ywonne Johansson, som klubbens kattungeför-
medlare/omplaceringsansvarig, tog del av förfrågan och sam-
manställde sina åsikter.
Styrelsen delar Ywonnes åsikt att detta inte är något stort pro-
blem för russian blue, i alla fall i nuläget. Vi samarbetar gärna
om detta, Nils hör med Ywonne om hon kan vara klubbens
kontaktperson i frågan. 

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Tid och plats bestäms senare via e-post, lämpligen i januari eller
februari.

MÖTETS AVSLUTANDE
Nils tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare Mötesordförande
Carina Nicklasson Nils Werner

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I TIDAHOLM 081011

Nu kan du beställa ryssalmanackor för nästa år. Priset är 109 kr
styck, inklusive porto. Du får ett inbetalningskort tillsammans
med dina beställa almanackor. Köper du 5 almanackor behöver
du bara betala för 4!
Fina månadsbilder i färg på ryssar och dessutom flera sidor med
mindre bilder. Mary-Ann Andersson har även i år gjort nya och
fina illustrationer. Bilderna i kalendern är i A4-storlek och upp-
hängd på väggen blir storleken på kalendern A3.

Du kan beställa via e-post till collusor@telia.com, 
ringa 0521-607 26 eller skicka ett vanligt brev eller vykort till:
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9, 462 36 Vänersborg.
Uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till
sina kattungeköpare får gratis almanackor till dessa.
Tack till alla som har skickat in foton till kalendern! 

Russian Blue Klubbens 
fotokalender 2009

Glöm inte beställa!!!



6

Morris är fortfarande lika pigg som när han var 1 år, tycker vi.
Visst, lite mindre muskler nu, men det vore ju konstigt annars.
Mat har alltid varit Morris största intresse och han äter nästan
allt, från kakor till räkor. Torkat renkött är nog ändå det som
han älskar mest av allt.

Morris utställningskarriär blev kort men framgångs-
rik. Han blev BIS, till och med före sin mer berömde pappa
Nurre. Han tyckte dock aldrig om utställningslivet, så han fick
till slut stanna hemma.

Morris är en mycket typisk skandinavisk ryss, med
lite för mörk päls, men med en utpräglad “rysslook”.

Foto: Karin Johansson

Har du en av Sveriges äldsta ryssar? Skriv då till oss och berätta
om din katt. Skicka gärna med ett foto på katten, men har du
inte det går det bra ändå. Tala om kattens namn och ålder och
ditt eget namn. Adress till tidningen finns på sidan 2.
Alla katter som presenteras får en present!

Våra seniorer
I serien Sveriges äldsta ryssar presenteras här 
en 18 år gammal hane

Bäckelyckans 
Maljtjik Eduard 

– Morris
Född 1990-12-04
Pappa: Coscack’s Nurejev (Nurre)
Mamma: Rådsbackens Quindy
Uppfödare: Ewy och Håkan Nilsson, 

S*BÄCKELYCKANS
Ägare: Eva och Benny Widar, S*COSACK’S

Morris med husse Benny och matte Eva
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Varför en ryss?
Så var det min tur att berätta om vår
underbare familjemedlem! Han heter
S*Flisdjupet’s Cognac, kallad Vincent,
och är född i Linköping 2007-01-12. 

Orsaken till att vi valde en ryss
var att min mamma var på en kattutställ-
ning i Sävsjö och kom hem och berättade
om den vackra katten hon sett i en av
burarna. Jag satte mig vid datorn och
googlade på russian blue och det stämde
verkligen med vad hon hade sagt.

Jag kom vidare in på sidor med
uppfödare (Beröm till S*Kosmoskattens
russian blue med en så fin och lärorik
hemsida!) och kollade även avståndet
från oss. Jag fastnade för S*Flisdjupet’s i
Linköping och mejlade dit och då hade
det blivit resultat av Birkas och Maxis
samvaro! Vi tingade en av ungarna, och
det pirrade i magen inför framtiden!

Det var en spännande tid, tills vi skulle
åka och titta på de små gråtussarna, men
eftersom vi inte hade sett någon ryss i
verkligheten så fick vi tips att det fanns
två ryssar runt Nässjötrakten, hos
Pixmas. Det var mycket roligt att se dem! 

Sedan var det mycket att förbe-
reda för den nya familjemedlemmen. Att
välja ett bra kattnamn var det som stod
högst på listan och vi kände att vi ville ha
ett namn som fanns med i almanackan
och något med s-ljud. Efter många om
och men blev det Vincent. Även att köpa
alla tillbehör som behövs till en “kattbe-
bis”, samt att säkra hemmet för en akro-
batisk ulltuss ledde till många timmars
forskande på nätet. Vi köpte en gosig
pläd som vi hade med oss till uppfödaren
så att Vincent skulle känna sig trygg när
han väl var hemma i sin nya lya.

Väl hos uppfödaren bekantade
vi oss med de små. Lenas kunskaper och
erfarenheter betydde mycket för oss
nyblivna ryssägare. Hon hade även skrivit
ett brev till oss där hon skrev vad det
skulle serveras för mat och vilken katt-
sand som skulle användas. Tack Lena!

Hur gick valet till? Vi valde den
som var rundast om magen och som sov,
och det är ingenting vi har ångrat!

Hemkomsten 
Väl i Sävsjö gjorde han sig hemmastadd
väldigt snabbt, fortare än vad vi hade
trott. Vi hade förberett oss på skrikande

nätter då han skulle leta efter sina syskon,
men inte. Han satte igång att leka direkt
när han kom ut ur buren och somnade
gott i soffan på sin pläd. Han bekantade
sig snabbt genom att hänga i gardiner
och “bygga muskler”.  

Men en sak kunde vi ha uteslu-
tit i hemmet just den våren, påskpyntet.
En hel låda som varit full med påskpynt
blev endast till hälften fylld när påsken
var över. Kycklingar och fjädrar dök upp
från ingenstans flera månader efter påsk.
Riktiga gömställen! 

Sen har Vincent alltid haft näsa
för ulligt material, inte bara det att han
sover på ulligt underlag utan han gick
också in i husses garderob och stal stick-
ade tröjor i munnen. Han bet sönder en
ullstrumpa tills strumpan var i två delar.
Fy bebis!
Han har kvar lite kattungefasoner, han
trampar alltid i sin bädd innan han ska
somna för natten, såklart på ulligt under-
lag!

Vincent är framförallt besatt av flugor
och ger sig inte förrän han har fångat
dem! Och när han inte når dem tar han
matte och husse till hjälp, ett kvackande
ljud ger han ifrån sig.

Han kommer nästan alltid till
dörren när man kommer hem och då är
han så slö att han lägger sig på ryggen och
vill bli gosad med. 

I början tyckte han om att passa
på att springa ner från tredje våningen till
källarplan, det kunde ju finnas någon
långben att fånga. Matte och husse kan ju
behöva lite motion ibland, det är ju bara
det att det bor två stora hundisar på första
våningen, och det kan bli lagom högljutt

om han skulle smita förbi just då!

Nu är Vincent kastrerad och har blivit en
betydligt lugnare kisse. Han “ylar” inte
längre utan pratar bara med oss. Han var
jätteduktig och hur “lullig” han än var
gick han till lådan och kissade.
Veterinären tyckte att Vincent var så
mjuk i pälsen och att han var en vacker
katt på 4,6 kg. OBS! Bara muskler!

Det är fullt upp hela tiden, särskilt på
sommaren. Han vill gärna komma ut på
landet och leka med sin bästa kompis
Purre (bondkatt). Han håller koll på
honom och de kommer väldigt bra öve-
rens. Annars följer han gärna med hem
till mina föräldrar och går i sele i trädgår-
den.

Sen Vincent kom in i våra liv är
ingenting längre detsamma! Han är
gnistan som gör att vardagen blir rolig!
Och nu har vi en spännande tid framför
oss med mycket bus med julpynt och
julgranssaker!

Vill även passa på att tacka alla som varit
i kontakt med oss och vår ryss!

Susanna Borg

Vincent 
- ryssen med smaragden i ögat
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Naturligtvis blev jag förvånad när jag i våras fick en förfrågan från
Marianna om jag kunde tänka mig att komma och föreläsa om den skan-
dinaviska typen på seminariet. Det hela var ju mycket hedrande så jag
kunde absolut inte tacka nej även om jag ifrågasatte om jag var den mest
lämpade personen.  Jag fick inget svar på den frågan så fredagen den 26:e
september satte jag och Sven oss på flyget igen med destination
Helsingfors.

Vi anlände vid elvatiden på förmiddagen och tog bussen in till centrala
staden. Efter lite dålig kartläsning kom vi fram till hotellet som låg myck-
et närmare Helsingfors centralstation än vi kunde ha anat. Jag ringde till
Marianna och vi bestämde att hon skulle hämta oss på hotellet senare.
Här skulle det tittas på katter! Nu äntligen skulle vi få se Mariannas egna
katter, något vi missade förra året. Den jag kanske var mest intresserad av
var S*Coasters Blue Streak Bee, eller Bia, som en av Mariannas svenska
importer heter. Bia såg ut precis som jag trodde, en klassisk svensk skön-
het, som dessutom har en mycket bra pälskvalitet. Det var en social dam
som gärna ville göra oss sällskap på matbordet när vi förtärde Mariannas
jättegoda lunch. Vi såg även FIN*Hana-Bi Leia, FIN*Hana-Bi Yemaja
Lukumi, FIN*Zarin Nikita samt Mariannas fina huskatt Sinuhe. Jag tror
att Marianna blev lite imponerad när jag kände till Mika Valtaris roman
om egyptiern Sinuhe. 

Nikita kändes lite som historiens vingslag. Han är son till den
danske hanen EC Tzaren’s Krasnapolski, som enligt min mening var en av

de sista vackra danskfödda ryssarna, kanske till och
med den siste. Naturligtvis blev det mycket ryssprat
och Marianna konstaterade att hon varit alltför upp-
tagen med att föra sina linjer vidare genom sina
honor och att hon därigenom missat att använda sin
bästa hona …Bia. Vi är många som hoppas på att Bia
får fler kullar. Jag berättade för Marianna om den
senaste maskgendiskussionen i Sverige där det fanns
uppfödare som t.o.m. tyckte att alla kända maskgen-
bärare skulle tas ur avel och att alla ryssar skulle testas.
”Jaså” konstaterade Marianna lakoniskt ”har ni inte
värre saker att testa för”. Personligen så tycker jag att
”färgdiskussionen” är lite väl mycket rasbiologi, inte
särskilt kul med andra ord. Eller är det så att det som
vi i mänskliga sammanhang klart tar avstånd från är
okej när det gäller djur? Marianna berättade att en av
hennes testade katter inte bara var maskgenbärare,
laboratoriesvaret visade att katten i själva verket var
maskad?! Uppenbarligen så är inte dessa tester 100%
tillförlitliga och att då göda laboratorier är något som
åtminstone inte jag har lust med.

Det var sedan meningen att vi skulle besöka Eija
Kauppinen för att titta på hennes vackra FIN*Lion’s-
katter, men Eija kände sig inte bra så vi besökte Katja
och Leo istället för att få träffa vår prinsessa CH
S*Vatulands Iines-Mariya. Det var ett kärt återseende
från vår sida, för Iines kunde det lika gärna kvitta.
Det är dock så häftigt att träffa henne för hon har
exakt samma fullödiga ryssuttryck som sin farmor
S*Barynia’s Olga Nijinskaja. Alla världens problem
vilar på hennes axlar….det är rysslook!

På lördagen var det ju helgens stora begivenhet, semi-
nariet. De flesta finska uppfödare var närvarande men
det var omöjligt för mig att hänga med när alla pre-
senterade sig. Naturligtvis så fanns det även personer
där som vi träffat förra året i Vanda som jag nu inte
kände igen…otroligt pinsamt! Får väl försöka ursäk-
ta det med att jag var fokuserad på min presentation.
Stamnamnen bara haglade och sammanlagt var vi
cirka 35 personer. Det var väldigt kul att få träffa
Aime från Estland igen som parade sin hona med
S*Vatulands Ivan Ivanitj för några år sedan, en linje
som nu går vidare både i Estland och Finland. Aime
hade med sig Jekaterina från Lettland som har LT*
Sapphire Twilight’s uppfödning.

Vi inledde med kaffe och angenämt små-
prat. Jag fick då tillfälle att utbyta några tankar och
åsikter med Kai Ruonala som är allround-domare och
tidigare uppfödare av ryssar. Kai berättade också lite
från årets Scandinavian Winner Show där han var en
av domarna.

Åh wow…..
en reseskildring 2

Fortare än vi kunnat ana var Sven och jag tillbaka i
Helsingfors. Det hela började med att Marianna
Ripatti informerade mig om att man planerade ett
seminarium om russian blue i den Finska Russian
Blue Föreningens regi.

“S*Coasters Blue Streak Bee ‘Bia’ - en klassisk svensk skönhet.”

FIN*Zarin Nikita



Marianna, som är ordförande i den
arrangerande klubben, inledde med att
presentera klubben och avelssituationen i
dagens Finland. Sedan var det min tur att
prata om den skandinaviska typen, eller
den klassiska FIFe-ryssen som jag vidhål-
ler att den ska kallas för. Jag hade funde-
rat en del på upplägget och bestämt mig
för att dela upp min presentation i två
delar. Först skulle jag prata om FIFe-
standardens historia för att sedan komma
in på den skandinaviska typen och vad
den är helt ensam om i världen och var-
för vi med fakta i ryggen kan hävda att
det var de svenska ryssarna från sent fem-
tiotal och början av sextiotalet som stod
som modell för den klassiska typen. Jag
hade bilder på ryssar från tidigt 1900-tal
fram till nu, sammanlagt var de 54 styck-
en. Jag insåg ganska snart att mina 45
minuter inte skulle räcka och var tvung-
en att dra på lite mot slutet och fick där-
med inte sagt allt jag ville hinna med.
Min framställning hölls på engelska och
den direktöversattes till finska av Markku
Manninen. 

Det är oerhört givande och lärorikt att
uppfödare träffas och utbyter erfarenhe-
ter och diskuterar frågor som berör våra
älskade ryssar. Naturligtvis diskuterades
det mycket runt hur ryssar bedöms på
FIFe-utställningar nu förtiden. Inte
minst Kai Ruonala är mycket kritisk mot
sina domarkollegor och menar på att de
dömer mer efter päls än typ, jag kan bara
instämma. Att de kan acceptera en helt
felaktig öronplacering och avsaknad av
vinkel i profilen är beklagligt. Dessutom
så accepteras korta kroppar idag när det
står explicit i standarden att ryssen är en
långsträckt elegant katt. Vi diskuterade
även vilka incitament man har som upp-
födare. Är det att bara föda sällskapskat-
ter? Och att då använda vilken katt som
helst i avel. Är det att komma så nära
standarden som möjligt både med avse-
ende på typ och päls? Eller är det för att
vinna på utställning efter de senaste
modenyckerna? Tål att tänkas på anser
jag.

Jag måste tillägga att det inte bara var
människor på seminariet. Där var även
tre katter. Marianna hade med sin hona
FIN*Hana-Bi Mystere du Soleil för att
visa på en ryss av kontinental typ. Anja
Hietala hade med FIN*Kassaran Pena,
hennes underbare ryssblyge gentleman,
en mycket värdig representant för rasen.
Anu och Markku hade med sin otroligt
vackra FIN*Hana-Bi Fidelia. Hon förlo-
rar alltid i sin klass p.g.a. sin för mörka
päls. Hennes typ är dock fantastiskt bra
vilket bara bekräftar vad jag nämnde tidi-
gare om pälsdomare. En kontinental
domare har t.o.m. gett henne MB på en
utställning. MB står för ”Mycket Bra”
och är i själva verket mycket dåligt. Jag
frågade Marianna om detta och fick ett
helt otroligt svar. Domaren hade tagit ut
en annan hona som klassvinnare och
eftersom Fidelia då kom tvåa så var hon
MB! Han kände uppenbarligen inte till

att man kan ge Ex2 till tvåan. Marianna
berättade också att en annan kontinental
domare hade gjort samma sak på en
annan utställning, han lyckades komma
ner till Bra vilket får anses som uruselt.
Han ändrade sig dock efter utställarnas
protester. Mycket ska man höra innan
öronen ramlar av.

En väldigt givande dag led mot sitt slut.
På kvällen skulle vi träffas på en restau-
rang för att äta middag tillsammans. Det
var mycket trevligt och mycket gott. Vi
planerade då även söndagens begivenhe-
ter. Avgångstiden för vårt plan var 16.00
så vi hade tid över för att titta på ännu
fler katter. Jag hade sagt till Marianna att
vi var intresserade av att åka till Borgå
och gå på Finlands första TICA-utställ-
ning. Då skulle vi även få möjlighet att
träffa Mette-Maaria Schultze som är upp-
födare till vår CH FIN*Katzenhof
Mariya. Men Marianna hade inte tillgång
till bil denna helg så det skulle tyvärr inte
vara möjligt. Då erbjöd sig Anu och
Markku att vi kunde få låna deras bil.
Det framkom att Kaisa Kinnarinen, som
är en blivande mycket trevlig uppfödare,
också var intresserad av att åka till Borgå.
Vi bestämde att plocka upp Eija på
vägen. På så sätt skulle Sven och jag få se
Eijas vackra katter också. Jag beundrar
verkligen hennes katter och hoppas att
hon snart kan få fart på sin uppfödning
igen. Marianna berättade att FIN*Lion’s
främst är känt för katternas fantastiska
ögonfärg. När vi fick se FIN*Lion’s
Larissa, FIN*Lion’s Opri och FIN*Lion’s
Quianna så förstod jag varför, tre sma-
ragdögda skönheter av klassisk typ. Så
fint att se!

Mette blev givetvis överraskad av att se
oss i Borgå. Hon var även mycket glad för
hennes katt Katzenhof High Five hade
blivit Best of the Best (BOB) på lörda-
gen. Även nu på söndagen gick det väl-
digt bra för honom. TICA- och CFA-
utställningar är ju inte alls som våra FIFe-
utställningar. Här tävlar katterna i s.k.
”ringar” och hur många ringar det finns
är beroende på antal domare och antal
katter. Jag kan inte reglerna alls, de är
snåriga för mig, men i stort sett går det ut
på att placera sig som etta eller tvåa i en
ring för att gå vidare till BOB-uttagning-
en. Det handlar också om att samla
poäng och ju högre upp katten är place-
rad i ringen desto fler poäng får den. Det
verkar också ganska stressigt för katterna
som ska upp betydligt fler gånger än vi är
vana vid. Vi hann se två ringar innan
domarna bröt för lunch. I den första blev
Heiki, som High Five kallas, tvåa och i
den andra vann han. Det var för en rysk
domare som sa att hon aldrig trodde att
hon skulle ta ut en ryss som vinnare efter-
som hon tycker att ryssar inte har särskilt
bra utställningstemperament. Men Heiki
hade både ”smiling expression” och väl-
digt bra temperament så hon valde
honom. För mig är han en mycket bra
CFA/TICA-ryss men inte lika bra FIFe-
ryss och då ser jag enbart till typen. Han

9

FIN*Lion’s Opri

FIN*Katzenhof High Five “Heiki”
och Mette-Maaria Schultze

FIN*Katzenhof Yuvakshi
Heikis mamma

har dock några plus, såsom en fantastisk
päls, härlig storlek och är lugn och snäll.
Även hans vackra mamma Katzenhof
Yuvakshi var med, jag var väldigt nyfiken
på henne. Hennes öron, som har mycket
fin storlek och är fint spetsiga, skulle vara
mer uppresta men annars så är hon en
mycket vacker ryss.  Mette berättade att
på lördagen hade Amanda Bright (Kyina)
som dömde på utställningen hållit ett
föredrag om russian blue. Hon hade
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tryckt på att en TICA-ryss inte får ha en lika ljus päls som en
CFA-ryss utan man vill ha en mellanblå nyans. Heiki var gan-
ska ljus men inte för ljus enligt min mening. Efter att vi kom-
mit hem mejlade Mette mig och meddelade att Heiki blivit
BOB på söndagen också, han titulerar sig nu Double Grand
Champion och det bara på två utställningar vilket är mycket
ovanligt. Några veckor senare blev han även BIS på en FIFe-
utställning.

Summa…summarum. En fantastisk helg led mot sitt slut.
Härligt att få träffa gamla goda vänner igen. Härligt också att få

stifta bekantskap med nya. Marianna har meddelat mig att man
funderar på ett uppföljande seminarium till nästa år. Så även
om jag då inte inbjuds att föreläsa så vete katten om ändå inte
Sven och jag åker dit. Det finns fortfarande en hel del ryssar i
Finland som jag vill se och weekend-semestrar i Helsingfors
börjar kännas som ett måste.
Så….åter igen…KIITOS!

Marianne Backström
S*Vatulands

Anledningen till detta seminarium var
främst att det aldrig tidigare hållits något
liknande i Finland och att man såg detta
som ett ypperligt tillfälle att samla alla
som var intresserade av rasen. På så vis
skulle erfarna ägare och uppfödare utby-
ta synpunkter och frågeställningar med
nytillkomna ryssintresserade. Eftersom vi
var flera utlänningar närvarande så över-
sattes framställningarna till engelska av
Markku Manninen. 

Seminariet inleddes med att ordföranden
i klubben, Marianna Ripatti (FIN*Hana
Bi), presenterade klubben och dess histo-
ria. Marianna redogjorde även för dagens
avelssituation i Finland. Under flera år
har finska uppfödare satsat på dyra
importer. För att dessa ska löna sig är det
viktigt att de går vidare i avel och man
har i de flesta fall satt ut honor efter
importerna på foder för att föra linjerna
vidare. Marianna menade att genom
detta förfarande har man totalt glömt
bort hanarna, det finns nästan inga avels-
hanar i Finland vilket kan leda till fram-
tida problem. Nu har ett samarbete mel-
lan finska och främst svenska uppfödare
inletts vilket Marianna ansåg var mycket
spännande.

Efter denna introduktion var det min tur.
Jag hade inbjudits att föreläsa om den
skandinaviska typen, eller den klassiska
FIFe-ryssen som jag anser att den ska
kallas. Först redogjorde jag för hur stan-
darden inom FIFe för russian blue har
förändrats. Från att från början (1952) ha
varit en ren översättning till franska och
tyska av GCCF:s engelska standard. Till
att år 1965 genomgå en genomgripande
revidering och då med de svenska dåtida

ryssarna som förebild. Sverige har alltid
haft ett stort inflytande på de revidering-
ar av standarden som gjorts och som sig
bör eftersom ryssen ju är en gammal eng-
elsk/svensk ras. Även om det skandina-
viska ursprunget var från Danmark. Det
är viktigt att man som uppfödare vet hur
standarden har utvecklats och hur före-
bilderna såg ut. Många tyckte t ex att det
var spännande att se hur de engelska rys-
sarna såg ut när öronens placering skrevs
in standarden.

Den andra delen av min fram-
ställning handlade om den skandinaviska
typen och vad som gör den unik. Jag
visade bilder på kroppstyp, huvudets
form, ögonens storlek, form och place-
ring, öronens storlek, form och placering
samt inte minst viktigt den distinkta vin-
keln i profilen som är ett av den skandi-
naviska typens främsta signum. Jag visade
även en bild på en ryss där pälsfärgen
verkligen är tydligt blå, något som jag
och många med mig tycker är viktigt. 

Efter min framställning var det
Mariannas tur igen. Hon presenterade
den amerikanska ryssens historia inom
CFA. År 1947 importerades de första
ryssarna till USA från England, dessa
åtföljdes senare av fler engelska importer
samt danska och svenska. Det är dessa
som utgjort basen för CFA-ryssen. 1949
kom CFA:s första standard för russian
blue och den är i stort sett synonym med
dagens. Marianna visade bilder på hur
CFA-ryssarna gradvis har förändrats och
menade att detta är resultatet av att man
i stort sett bara avlat på vinnarkatter. Jag
har för avsikt att skriva om CFA-ryssarna
till nästa Ryska Posten så jag utvecklar
inte Mariannas framställning mer här.

Nu var det dags för lunch. Vi trakterades
en god värmande kycklingsoppa och det
fanns tid för småprat med bekanta från
vår förra Helsingforsresa.

Efter lunchen var det Eija Kauppinens
(FIN* Lion’s) tur att prata om de finska
ryssarna på 1990-talet. Hon inledde med
en vidare exposé och menade att de enda
ryssarna som har ett eget ursprung är de
svenska/danska, de engelska och de
ryska. Alla andra ryssar i världen är
främst uppblandningar av dessa linjer.
Mycket intressant tycker jag och något
som jag aldrig tänkt på själv tidigare.

Eija pratade en hel del om hur
de olika importlinjerna under 1990-talet
påverkade utseendet på de finska ryssarna
och om hur ”kattmode” påverkar vår syn
på rasen. Det finns uppfödare och
domare som skapar trender. Men Eija
menade också att det inte är alla som
hakar på modetrender utan att det samti-
digt finns uppfödare med en helt klar
egen blick för hur en ryss ska se ut och
som står fast vid denna bild i sitt avelsar-
bete. Eija visade lite olika bilder på ryssar
som varit mycket framgångsrika på
utställningar och vi kan ju konstatera att
kattmode är flyktigt och att domare samt
uppfödare under olika tider lägger vikt på
olika detaljer.

När Eija var färdig så var det Kai
Ruonalas tur. Kai är allrounddomare
inom FIFe och flitigt anlitad, nu senast
hade han varit i Brasilien! FIN*Kassaran
är stamnamnet och tråkigt nog har han
slutat att föda upp ryssar, nu är det bara
burmor i huset. Kai ställde frågan: ”Är
kattuppfödning vetenskap, konst eller
filosofi?”  Och svarade själv att för

På russian blue-seminarium
i Helsingfors

En vacker och mild höstdag samlades en ansenlig mängd ryss-
fantaster i en trivsam lokal strax utanför Helsingfors centrum.
Det var dags för årets största begivenhet, den Finska Russian
Blue Föreningens seminarium om russian blue. Anja Hietala och Kai Ruonala
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honom är det främst en hobby med gene-
tik som grund. För att lyckas som uppfö-
dare är det viktigt att vara väl förtrogen
med rasen och avelsmässiga principer och
fråga sig själv varför man över huvudtaget
vill vara uppfödare. ”Är det för att ha
utställningsframgångar eller är det för att
föda upp standardmässiga katter? Eller är
det för att producera sällskapskatter? Kai
tryckte även på att det är viktigt att upp-
födare är öppna med eventuella sjukdo-
mar och defekter de råkar ut för. Ingen
tjänar på att sopa sina problem under
mattan och i det långa loppet kommer
problemen att uppdagas i alla fall. Kais
egna prioriteringar i uppfödning är hälsa,
temperament samt typ. Han berättade
även att han ofta parar med ”stamtavlor”.
Det vill säga att han inte ser så mycket till
hur den aktuella katten ser ut utan ser
mer till katterna som finns bakom. Jag
log igenkännande för mig själv, så gör vi
själva ofta i vår egen uppfödning. Kai
menade också att man måste vara syste-
matisk som uppfödare. Man ska inte tro
att man kan förbättra allt på en gång utan
man måste ta en sak i taget.

Efter Kai höll leg. vet. Mari Vainionpää
en föreläsning om smärta hos katter.
Föredraget hölls enbart på finska men vi
som inte behärskar det språket fick en
kortfattad översättning på engelska som
hon själv skrivit. Jag tycker att ämnet var
så intressant så jag skrev till veterinären
och frågade om vi kunde få använda
hennes artikel i Ryska Posten. Artikeln
finns här till höger. 

Dagen avslutades med att Anja Hietala
berättade om sitt liv med sina älskade
ryssar Zarin Dimitri Falaleljevits, Lion’s
Misha samt Kassaran Pena. Det är ju
trots allt därför vi har dem. För deras fan-
tastiska sällskaps skull, eller hur?

Marianne Backström

Hur vet man om en katt har ont? Katter har en förbluffande förmåga att dölja
smärta och därefter förmodligen även sjukdomar. Det gör det mycket svårt att
upptäcka om en katt har ont. Man kan höra på en hund när den har ont, medan
en katt kanske inte ger ett ljud ifrån sig i samma situation. När man upptäcker
smärta hos en katt är det ofta på grund av beteendeförändringar eller diagnosen
av en smärtsam sjukdom. Exempel på beteendeförändringar är aggressivitet,
ändrad aptit, att katten inte slickar sig alls eller slickar sig för mycket på vissa
kroppsdelar. Ägaren förstår i regel att något är fel men kan inte säga riktigt vad det
är. Det är också möjligt att även de mest observanta ägare missar vissa mindre för-
ändringar. Detta beror antagligen på att beteendet ändras gradvis så att det inte
finns så mycket att lägga märke till. Av samma skäl märker veterinärer kanske inte
ens att katten har ont. Även då det handlar om kronisk smärta beter sig katter
annorlunda hos veterinären än hemma. Därför är informationen från ägaren så
viktig när man försöker hitta lämplig smärtlindring.

Katter behöver smärtlindring av samma skäl som andra djur. Smärtlindring
behövs vid traumafall (brutna ben, muskelskador) och efter operationer (sterilise-
ring, kastrering). Kronisk smärta kan uppstå vid många sjukdomar men är inte
särskilt erkänd hos katter. Osteoartrit, cancer, urinvägsproblem, tandsjukdomar
samt kroniska hudproblem och sårbildningar kan orsaka kronisk smärta hos kat-
ter. Akut smärta visar sig ofta i form av nedstämdhet, minskad rörlighet och tyst-
nad. Katter som har ont kan verka reserverade och reagerar inte normalt på att
man klappar dem. De kanske även gömmer sig. Katterna kan vara oroliga och
aggressiva, morra och fräsa i annars normala situationer.

Att orsaka onödig smärta och lidande hos djur är förbjudet enligt djurskyddsla-
gen. Att inte behandla smärta kan anses som ett brott mot lagen. Utöver detta är
onödig smärta en omsorgsfråga. Att ha ont efter en operation försenar läknings-
processen och kan leda till självstympning och kronisk smärta. Det är inte bra för
djuret att ha ont, tvärtom. Det är därför som det är extremt viktigt att ägaren tar
hand om smärtlindringen och kontaktar en veterinär så fort som möjligt ifall dju-
ret har ont.

Om orsaken till smärtan inte kan avlägsnas bör man försöka minska smärtan utan
att ge patienten för mycket lugnande medel. Man kan använda många olika slags
smärtstillande medel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, lokalbedöv-
ning, lugnande medel) och mediciner som inte är smärtstillande men som förhöj-
er effekten av dem. Dessutom kan smärtupplevelsen ändras genom att man akti-
verar kroppens egna smärtlindringsmekanismer. Att stimulera andra sinnen kan
lindra smärtan. Att stryka katten, ge massage, stretching, kalla och varma pack-
ningar är utmärkta metoder. Akupunktur som ges av en veterinär är ett bra sätt
att lindra smärta. Akupunktur frigör kroppens egna smärtstillande medel, endor-
finer och encefaliner. Då man använder kalla och varma packningar måste man
förvissa sig om att de är intakta – packningarna innehåller etylenglykol som kan
vara livsfarligt, även om man bara får i sig små kvantiteter. Kattens smärtlindring
påbörjas alltid av en veterinär. Kattens röda blodkroppar är mycket mer känsliga
för till exempel icke-steroida antiinflammatoriska mediciner än människors och
hundars. Katter riskerar också att få en överdos av mediciner, eftersom deras lever
inte kan metabolisera mediciner särskilt bra. Till och med en liten överdos icke-
steroid antiinflammatorisk medicin kan vara livsfarlig. Kattungar och gamla kat-
ter reagerar lite olika på mediciner, eftersom deras ämnesomsättning är annorlun-
da än hos friska vuxna katter. Njur- och leversjukdomar bör beaktas när man inle-
der en medicinering.

Nästan alla våra katter behöver smärtlindring vid någon tidpunkt i livet.
Majoriteten av alla katter steriliseras eller kastreras och osteoartrit rapporteras vara
mycket vanligt – upp till 90 % av alla äldre katter drabbas. När en äldre katt inte
hoppar som förut, sover mer eller inte bryr sig om att leka beror det kanske inte
på att den är gammal – den kanske har ont.

Mari Vainionpää DVM

Översättning: Nils Larsson

Behöver man ge katter smärtstillande medicin?
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Fira din katt med en annons i Ryska Posten!!!
Födelsedag, ny titel eller något annat.
Skicka en bild och några korta rader till Ryska Posten
”Det ska vi fira...” Adress finns på sidan 2.

Det ska 
vi fira!

GRATTIS ALEXEJ!
Grattis till Alexej och hans kullsyskon på 7-årsdagen 2/12! 
Husse och matte.

Grattis Barynia’s Katinka Koritseva, som fyller 13 år 3/11, 
och grattis till hennes dotter Barynia’s Annosjka Luiniljeva
som fyller 5 år 1/12.

Hälsningar Carina Nicklasson

Grattis S*Flisdjupet’s Cognac,”Vincent”,
på 2-årsdagen den 12/1 önskar matte & husse!
Grattis-hälsningar även till Calvados & Champange!

Vincent i gröngräset hos “mormor & morfar”.

Grattis Lyuba och Lara!
Den 22 oktober fyllde mina blå älsklingar S*Pixmas Lyuba och
Lara 1 år!
Vill också skicka en stor varm kram till våran uppfödare Åsa
Heine för allt stöd och uppmuntran då Lara haft problem med
sitt ben, många operationer blev det...
Stort tack även till Carina Nicklasson som också stöttat stort!
Veronica Nilsson

Barynia’s 
Katinka Koritseva och Annosjka Luiniljeva

S*Ryaklintens Alexej Astor

S*Pixmas Lyuba och Lara

S*Flisdjupet’s Cognac
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Grattis Holly!
Den 20 december fyller du 4 år. Tiden har gått så fort. 
Det känns som igår jag hämtade dig på Landvetter.
Många grattispussar från matte Elisabeth

Grattis Igor!
Vi vill gratulera EC S*Vatulands Igor till Europa Champion
titeln, den högsta titeln inom FIFe. På vägen dit har han blivit
nominerad till panel 12 gånger. Dessa har resulterat i 2 Best in
Show som han vann förra året på NORAK:s utställning i Oslo,
de två största utställningarna i Norge. 
Naturligtvis hade inte detta varit möjligt om inte hans ägare,
Margit Kjetsaa, visat upp honom så fint. Så ett varmt tack till
Margit också!
Från stolta uppfödare: Marianne & Sven Backström

Grattis Sacha (S*UllaBerras Ville Gregorij Alex) på 3-årsdagen
den 21 december
Många grattispussar från matte Monica

Grattis på 3-årsdagen 18/11 Serina (Schedir’s Erina) 
önskar Husse & Matte Ralf & Marika Svärd.
Serina hälsar också till sin uppfödare Birgitta Kempe och till
sina kullsyskon Rusing & Eliza

FIN*Zarin HollyEC S*Vatulands Igor

S*UllaBerras Ville Gregorij

S*Blåtussen’s TheoS*Schedir’s Erina

Grattis Theo!
Den 8 januari fyller min stora, snälla Theo 1 år och självklart
ska han firas med mycket fisk och annat gott!
Många grattis önskar matte med familj och vänner!
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Vi grattar Watson och Qissinsky till titlarna. 
Watson blev Champion den 14 september i Västra Frölunda 
och Qissinsky Internationell Premier den 4 oktober på utställningen i Moss, Norge.
Anna-Lena och Lars, Karin och Patrik

S*Vatulands Mikhail S*Skepparkrokens Qissinsky

Med anledning av Stefan och Lena Zylbersteins artikel ”Att ha
en fertil hane hemma” i Ryska Posten 2/2008 vill jag berätta
följande:
Jag har haft sammanlagt sju hanar. Av dem var två sådana ”her-
remän” att de inte alls strilade. Den ena är PR&CH Zarin
Dmitri Falalejevits, och den andra är min huskatt Sasha. Nu är
alla mina katter kastrerade. 

Lion’s Misha (nu EP&IC) började strila vid 16 månaders ålder.
Han blev pappa till en kull (5 ungar) med Ornella. Det var
meningen att Misha inte skulle få flera parningar, så jag beställ-
de tid för kastrering genast när jag fick veta att Ornella var
dräktig. Den jobbiga tiden för mig blev kort, drygt två måna-
der.

Kassaran Pena, kallad Petja (Mishas son och nu
EP&EC) började strila vid 13 månaders ålder. Det var klart att
Petja skulle bli pappa. Jag för min del önskade honom så många
parningar som uppfödaren tillät. Så hände tre gånger. Han fick
sammanlagt tolv barn och det var mycket glädjande för mig att
se några av dem på utställningar. 

En annan stor förväntning fanns det: titeln Europa
Champion. Jag måste medge att det ibland var besvärligt med
det extra städandet i 33 månader, men jag har ju mycket tid
som pensionär. Jag använde bland annat Feliway och hade
sandlåda i vardagsrummet. Petja hade sina ställen där han stri-
lade. På så sätt kunde jag behärska situationen. (Misha kunde
strila var som helst). Jag brydde mig inte om de föremål som
Petja förstörde. Nya kan man köpa. Levande varelser är ju de
viktigaste. 

Petjas barn och barnbarn har haft framgång på utställ-
ningar. Så har mitt extra arbete blivit fullkomligt belönat.

Som kastrat hade Petja bättre framgång: Han blev
Europa Premier ganska snart. Det är lättare att hålla en kastrats
päls i utställbart skick än en fertil hanes päls. Detta gällde både
Misha och Petja: speciellt på somrarna blev de många gånger
utan certifikat på grund av pälsen när de var fertila.

Anja Hietala

I Ryska Posten nr 2/2008 fanns det ett fel på sidan 4: 
Kassaran Penas titel är EP&EC

Att ha fertil hane
Två fertila hanar

Samtliga avelshanar finns på sidorna 28-30  

S*Peggy Lane’s Stella Izar

S*Ridge Cat’s Morris
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År 1980 övertalades jag av min son (då 8
år) att ta hand om en kattunge från en
bondgård i Roslagen. Sedan var det bara
min man som skulle övertalas, vilket tog
lite längre tid. Men han gav med sig till
slut då han stod inför fullbordat faktum.
Murre, som vi döpte katten till, var en
underbar, gosig och busig katt som tydde
sig mest till min man. 

De första åtta åren var Murre
innekatt i en lägenhet i Hökarängen, men
han fick lite helgpermis då och då på landet i Roslagen. På en av våra resor med
Roslagsbanan till landet kom en dam och frågade oss om Murre var en russian
bluekatt. Vi förnekade det och sa att han var en vanlig bondkatt. Damen sa då
att han verkligen såg ut som en russian blue. 

Katterna i vår familj

När vi flyttade till Skärgårdsstad i Åkersberga fick
Murre vara ute så mycket han ville. I början var han en rik-
tig fighter, men så småningom blev han gammal och trött
och fick stryk av katterna i grannskapet. När han var 14 år
avlivade vi honom efter stor vånda och vi sörjde honom
mycket. Vi bestämde att skulle vi skaffa en katt till så skulle
det vara en grå honkatt, ingen hankatt skulle kunna ta
Murres plats.

Lite senare, under juli månad 1994, såg jag en annons om
russian blue-kattungar till salu. Jag ringde och frågade om
det fanns en hona och det fanns en kvar, men någon annan
var just på väg dit för att titta på henne. Jag sa att jag var väl-
digt intresserad och om kattungen inte blev såld så kunde
min man, som arbetade i närheten, komma och titta på
henne. Min man var där och tittade och föll pladask för
Oskar Fredrik Calka. Hon var så söt och nästan blå i färgen.

En vecka senare var vi och hämtade Nikita, som vi
döpte henne till. En underbart go katt med ett härligt psyke.
Hon var kelen, nyfiken och lite fin i kanten. Hon ville alltid
vara mittpunkten, till och med när man skulle läsa tidning-
en. Då la hon sig alltid mitt på tidningen. Hon låg också all-
tid mellan oss i dubbelsängen, hon lärde sig apport (hon
sprang efter suddgummin) och hon blev med tiden en duk-
tig jägare som fångade och dödade både det ena och det
andra.

När Nikita var ungefär ett år talade jag med Ywonne
Johansson om parning mellan hennes Wildtbergs Tzar Rurik
och Nikita. Det gick jättebra och efter 63 dagar föddes en
kattunge i vår säng. Nikita skötte allting själv, vilket var fan-
tastiskt att se. Det blev en liten hona som fick heta Irina.

Nikita var en jätteduktig kattmamma, efter någon
tid tog hon till och med in små möss till Irina att leka med.
Tyvärr fick Nikita epilepsi som hon drabbades av då och då,
så vi beslutade att både hon och Irina skulle kastreras. Efter
ungefär sex år försvann anfallen, vilket var skönt för alla
inblandade, inte minst för Nikita själv. Irina har inte visat
någon tendens till epilepsi som tur är.

När Nikita var 11 år upptäcktes det att hon hade en tumör
på levern, så vi var tvungna att avliva henne. Det var stor sorg
hemma hos oss och vi kommer aldrig att glömma henne.
Irina gick länge och letade efter Nikita och efter hennes död
har hon blivit skyggare och gömmer sig alltid när vi har
besök. Annars, när det bara är vi eller sonen som är hemma
och hälsar på, är hon som vanligt, kelen, gillar att bli ompyss-
lad, älskar mat och att sova hos mig.

Vi skaffade en kattunge för att Irina skulle få säll-
skap, men se det gick inte alls. Kattungen tog över fullstän-
digt, så nu bor Villemo hos min son istället. Våra katter, som
vi haft och har, är bland det bästa som hänt oss och katter av
rasen russian blue är nog de mest tillgivna och vackraste av
alla.
Susanne Hansson

Murre

Oskar Fredrik Calka “Nikita”

Nikita med syskon och mamma S*Grönviks Catia
Pappa till kullen var Skepparkrokens Egor

Irina, dotter till “Nikita” och Wildtbergs Tzar Rurik

Irina 2007
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Det är med mycket stor glädje jag annon-
serar vår kull mellan Jasmin och Qat! 
Fem ullbollar tittade ut i världen den 8
oktober i år och förlossningen gick utan
problem. Jasmin hade verkligen låtit mig
vänta på dessa ungar. Men så mellan kl
12.43 och kl 14.59 födde hon fem otro-
ligt gulliga små blå. Fast så små var de
verkligen inte... 102, 104, 106, 100 och
109 gram! Det blev fyra hanar och en
hona.

För att se tillbaka vill jag berätta vad som
hade hänt tidigare. 
I somras fick Jasmin livmoderinflamma-
tion och förlorade den då väntade kullen.
Veterinärerna på Bagarmossens djursjuk-
hus tyckte det var bäst att hon skulle
kastreras direkt, så var man av med det
problemet. Självklart kunde vi välja att
behandla henne men det var på egen
risk...

Vi valde det sistnämnda, anti-
biotika och Alizin hormonsprutor för
utdrivande och tömmande av livmodern.
Det som fick oss att vilja prova behand-
ling var att hon inte verkade må dåligt,
inte hade feber och tömde ut mycket
västska i början, vilket var positivt.

Jag vill rikta ett speciellt tack till alla som
stöttade mig när jag stod på djursjukhu-
set och skulle fatta ett beslut. Det blev
många telefonsamtal både till Sverige och
Frankrike, och jag vill särskilt nämna min
sambo Jan, Charlotte, Anne, Eta,
Elisabeth och Carina. Veterinärerna för-
stod att jag inte kunde bestämma mig på
stört och med facit i hand är vi jätteglada
att vi valde att behandla istället för kastre-
ring.

Nu i skrivande stund är ungarna snart sex
veckor och de växer så det knakar. De är
nästan helt omöjliga att fota tillsammans.
De springer omkring överallt i lägenhe-
ten, hoppar och skuttar för att sen somna
mitt i en rörelse, ofta mitt på golvet eller
inne i en iglo och de har därutöver fått en
egen ”kattunge-restaurang” med katt-
ungefoder bara för dem.  Både Jasmin
och Qat är mycket duktiga föräldrar och
det är extra roligt att även pappa får vara
med hela tiden när det gäller deras upp-
fostran och socialisering. 

I början var han lite rädd för
kattungarna och väste åt dem första
gången han såg dem, men nu deltar han i
alla göromål med liv och lust. Springer de

för långt bort är han där som en vallhund
och motar tillbaka dem. Han tvättar dem
lika mycket som Jasmin, men med hans
stora tunga blir de helt plaskblöta på
huvudet och de ser jätteroliga ut efteråt.

Jasmin löper redan för andra
gången och vi har känt att det var hög tid
för Qat att bli kastrat, så nu är det i varje
fall lite lugnare på den fronten. Vi
kommer även att kastera Jasmin efter
denna kull. Hon ska få en meriterad pen-
sion efter tre kullar och precis som Qat
bara leva pacha-liv.

Det blev en B-kull denna gång eftersom
vi haft en A- och en C-kull tidigare i
Frankrike där namnens begynnelsebok-
stav följer året och 2005 var år A och
2007 var år C. Vi bestämde oss även för
att de skulle få med ”Blå” i namnet, dels
på grund av deras färg och dels på grund
av rasen. Det tog jättelång tid att finna ut
namn, de gick länge under arbetsnamnet
Ettan och Fyran osv. Men nu äntligen är
de döpta. 

De heter: Blå Baltazar –
Baltazar var en av de tre vise männen,
hans namn betyder Gud skydde hans liv,
Blå Bastian – Bastian kommer från det

Mamma, pappa och fem ryssbebisar hos Catullus’

7 veckor gamla
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grekiska namnet Sebastian och betyder
den vördade, Jasmins pappa heter
Sebastian, Blå Brio – Brio betyder
livskraft, vitalitet, liv, energi, Blå Boris –
Boris är ett gammalt bulgariskt och ryskt
furstenamn, en förkortning av Borislav
som är sammansatt av ordled som bety-
der “strid” och “berömd”. (Lille Boris
ville inte gå upp i vikt början, men är nu
störst av alla och äter mest) och till sist
Blå Bellis, honan – Bellis betyder tusen-
sköna.

Vi funderar på att eventuellt behålla en
kattunge, men bara om mamma och
pappa accepterar att en kattunge stannar,
annars gör vi det inte. Men som det
känns just nu vill jag behålla dem allihop,
de är så roliga, gulliga och sociala,
kommer upp på besökare och vill hälsa,
de somnar i deras famn till och med.
Tyvärr är denna underbara kattungetid
alldeles för kort!

Camilla & co

Blå Balthazar 

Blå Bellis

Blå Boris

Pappa, har du någon mjölk?

Om ni önskar se mer av de små blå finns vi här: www.catullus.nu
Mamma katt heter IC S*Kosmoskattens Jasmin och 
pappa heter IC FIN*Zarin Querido Qat

Foto:
Camilla Patek
Charlotte Bredberg
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Visste ni att jag är född i Borås? Det är
världens bästa stad! Min mamma heter
Tess, och mina fem syskon och jag föddes
hemma hos Carita, Thomas, Erik och
Måns. Vi hade det jättebra men när man
blir stor så flyttar man hemifrån, så är det
ju. Min pappa hette Astor, han var väl-
digt snäll.

Jag var tuffast i hela kullen, och
den som åt mest – det var jättemysigt att
dricka mammas goda mjölk. Den minsta
av mina systrar fick mamma ta i nack-
skinnet och bära in i en garderob, så att
hon fick äta ordentligt. Jag var störst av
oss alla sex, och den förste som rymde ur
inhägnanden. Därinne hade vi förresten
ett piano, oj vad vi sprang över tangen-
terna och spelade – vi körde hela skalan!

När jag flyttade från Borås till husse och
matte så fick jag en storebror som hette
Victor, han var jättestor och gul som ett
lejon. Victor blev min bäste vän, han var
så snäll och tog hand om mig, vi lekte
och hängde alltid ihop. Men så en dag
blev han sjuk. Han gömde sig och husse
och matte letade överallt. Det var jag som
hittade honom, under altanen. När jag
jamade så svarade han mig. Vi fick nosa
på varandra och sedan åkte han till djur-
sjukhuset. Jag fick nosa på honom när de
kom hem igen men då levde inte Victor
längre. Då var jag ledsen i två månader
innan jag började leka och blev glad igen.
Men jag saknar Victor.

Då fanns Rapunzel kvar men
nu är hon också borta, och det är led-
samt. Jag vill gärna ha en kamrat att leka
med, helst en flicka. Vi får väl se vad som
händer.   

Min matte vet precis vilken mat jag vill
ha, för jag har uppfostrat henne väl. Våra
katters tjänare, brukar matte ibland säga
om sig själv och husse. Bra när ens män-
niskor har insikt! Men ska jag vara helt
ärlig så tycker jag lite mer om husse (fast
det behöver ni väl inte tala om för
matte?). Vi har grabbafton varje kväll, då
gosar vi och gnuggar nos. Ibland så måste
jag tugga lite på husses mustasch, då bru-
kar matte säga att husse är en herre med
bart (det blev en liten hälsning till alla
mina vänner i Norge!). 

Husse och jag hänger jämt
ihop. När husse löser korsord eller sudo-

ku så ligger jag alltid på husses mage, och
när husse grejar med något så är jag alltid
med och hjälper till. Matte kallar oss för
Grabbarna Grus.

Ibland kommer tanterna Anne-Helene
och Ywonne och hälsar på. Då säger
matte: Skåda dina dagars upphov! Det
säger matte för att min mamma Tess är
född hos dom. Ibland leker Ywonne
utställning med mig och sträcker ut mig,
fast det gillar jag sådär. 

En gång sa Ywonne: Jag ser
Fjant i honom! Det tyckte jag lät lite
tyket men Fjant kallas en morbror till
mig, och de tyckte att jag liknade honom.  

Jag har varit på utställning en
gång men det tyckte jag inte var roligt,
jag vill hellre vara hemma och jaga ekor-
rar!

Förresten, ni vet den där ekorr-
fröken som jag har jagat halva våren? Jag
misstänker att hon är lite dum. Dels så
vill hon hellre springa över gräsmattan än
att ta den säkra vägen via träden till has-
selbuskarna, fast hon vet att en stor pan-
ter (=jag!) finns här. Hur smart låter det?
En morgon fick husse se henne ramla ned
på gräsmattan! Hon hade suttit på taket
till fågelbordet (som egentligen är ett
ganska stort fågelhus) och glidit av det
när hon skulle hoppa till ett träd - duns i
backen! Tur för henne att inte jag låg på
lur under husvagnen just då. En ekorre
som inte håller balansen och som hellre
tar genvägar än säkra vägar – hon tillhör
knappast begåvningsreserven.  

Ibland är husse och matte hundvakter åt
Umi, som är en shiba och ser ut som en
räv. Då blir jag lite sotis för husse håller
på så mycket med Umi. Men Umi är
snäll och klok och förstår att det är jag
som är herre på täppan här. 

ALEXEJ HAR ORDET

“Våra katters tjänare...”
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Vi har fått en ny grannhund som heter Lufsen. Han är
jättestor men kan ni tänka er – han är rädd för mig! Inte så
konstigt kanske, jag är ju en stor och farlig stridskatt (säger
husse). Ibland jagar jag Lufsen fast det är mest på skoj, han är
snäll. 

Matte har förresten förtalat mig i Ryska Posten, hon
påstod en gång att jag vägde 6 kg. Men nu har husse vägt mig
(jag fick sitta i en korg som husse lyfte med en handvåg) och vill
härmed upplysa alla om att min vikt är 5, 2 kg och inget annat!

Nu är hösten här och matte har börjat kratta löv. Då ska jag vara
med och åka skottkärra, det är jättekul. Husse ska snart på älg-

jakt och jag kanske hänger på i år, nu när jag är drevkatt. Ser jag
en älg så hugger jag den i bakhasorna på direkten! Jag har sett
älg flera gånger genom fönstren, de är väldigt stora.

Nu ska jag hälsa till några som jag tyvärr glömde förra gången:
Min gode vän Isaak, och hans syskon Gina, Tina & Smarty.
Rödis, Finix & Tajger. De söta systrarna Lara & Lyuba. Grålle
& Svarten. Bamse, Serina & Elaiza. Cognac. Och tack till
Robert, Charlie och Milou för vykort och brev!

Sedan vill jag också hälsa till tre snälla tanter: tant
Mary-Ann som gör de fina och roliga teckningarna i Ryska
Posten och i ryssalmanackorna. Och tanterna Berit och
Elisabeth som gör vår fina tidning Ryska Posten och de jättefi-
na ryssalmanackorna. Jag tror nog att alla vill hälsa till dom!

Snart är det jul igen, i alla fall när Ryska Posten kommer ut.
God jul och gott nytt år till alla djur och deras snälla människor
i Russian Blue Klubben!

Hälsar S*Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten

Vi hade en ekorre som kom på besök förra året. Först kom den
av en tillfällighet. Den smackade och lät och Nobelle rusade
upp och satte sig i fönstret. Ekorren förstod snart att den satt
säkert. Då började jag lägga dit lite godis och då kom den alla
gånger tillbaka. 

Låg Nobelle och dåsade så nog satte hon fart när hon
hörde ljudet av ekorren. Det där höll på rätt länge och det var
lika roligt varje gång. Ekorren pratade och smackade och
Nobelle svarade. Vi bor på 3:e våningen men för en ekorre är
det inga problem, den klättrar lodrätt uppåt. Vi har också en
ekorre på torpet som hälsar på utanför fönstret ibland.

Hälsning från 
matte Carina Eriksson och 

Barynia’s Hildur –
”Nobelle”.

Ekorre på besök
Nobelle ville gärna hoppa in i kattsandslådan 

så fort hon fick plats att komma in.
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I slutet av juli födde Myy (Susanssin Blue Miracle) tre ungar, en
hona och två hanar. Far till kullen är snygge Hana-Bi Vesuvio,
kallad Vito (ägare: Kirsi Araneva). Det var självklart att dessa
ungar skulle få namn efter sin mors personlighet, då Myy är en
riktig orkan. Men att komma på sådana namn var lättare sagt
än gjort. Det tog ett bra tag att fundera ut vilka namn som bäst
skulle beskriva Myys aktiva och fartfyllda personlighet. Innan
ungarna föddes kom jag på namnet Curious By Nature, som jag
tyckte passade bra. Men fler namn kunde jag inte komma på.
Jag bad min goda vän uppfödaren Katja Kurisjärvi om hjälp och
hon föreslog Catch Me If U Can. Det var perfekt. Nu var
pojknamnen klara, men vad skulle flickan heta? Myy är duktig
på att hoppa och klättra och älskar att sitta uppe på dörrar. Så
flickan fick heta Climb The Walls.

Climb The Walls föddes först, en ganska liten hona på 91 gram.
Det tog över en timma för henne att komma ut och jag var
tvungen att hjälpa till lite. Myy hade ingen aning om vad hon
skulle göra med sin förstfödda, men jag visade henne att hon
skulle slicka ungen och det gjorde hon.

Curious By Nature föddes som nummer två och vägde
112 gram. Och Catch Me If U Can föddes snabbt med benen
först och vägde 98 gram. Så fort Myy förstod att hon blivit
mamma började hon ta hand om ungarna på bästa sätt och var
väldigt stolt över dem. Våra andra katter var dock inte så glada
åt nykomlingarna, inte ens kattungarnas mormor Nano (CH
S*Graymalkin’s Yearning Ofelia). Men Myy brydde sig inte om
att de fräste åt hennes ungar.

När ungarna växte syntes det tydligt att de ville vara precis som
namnen, mycket aktiva och lekfulla och väldigt nyfikna och
modiga. Även om de först inte växte lika mycket som Nanos
ungar har gjort, började de öka mycket i vikt när de började äta
fast föda. Vid 15 veckors ålder vägde Curious 2,2 kilo och
Catch vägde exakt 2 kilo. För första gången syntes en stor skill-
nad mellan könen, för Climb The Walls vägde bara 1,5 kilo.

Climb The Walls är en söt liten flicka med väldigt silkeslen päls
och stora mandelformade ögon. Hon vill gärna ligga i knäet.
Hennes nos är lite för lång, men rak och hakan kunde vara kraf-
tigare, men jag hoppas det blir bättre när hon blir äldre, det ser
i alla fall lovande ut just nu. Hennes öron är bra placerade och
fint öppna, och det är också brödernas. Jag tycker hon har
Hana-Bi-look, och det är jag inte ensam om att tycka. Trots att
hon är så mycket mindre än pojkarna älskar hon att brottas med
dem och hon är den snabbaste av syskonen. Till temperamentet
påminner hon om sin farmor Nano, älskar att ligga i knäet och
bryr sig inte om dammsugaren.

Curios By Nature har hela tiden varit störst. Han är en väldigt
vacker hane som jag hoppas får fin ryss-look. Han har bredast
huvud och fint placerade öron som är breda vid basen. Han har
mörkast pälsfärg, men de har ganska lika färg allihop. Pälsen är
kort och silkeslen – underbar att ta i. Nosen är nästan rak och
hakan bra. Curios kommer alltid och möter en med svansen i
vädret, spinnande och jamande. Han är mycket nyfiken och vill
vara med i allt man gör.

Catch Me If U Can brås mycket på sin mamma. Han är orka-
nen. Om någon busar är det oftast Catch. Men hur kan man bli
arg på honom när han tittar på en med sina sorgsna ögon och
sina stora öron. Hans nos är nästan rak och hakan kraftig, så jag
hoppas att han också kommer att bli en stilig hane – om han
kan vara stilla så länge att man hinner titta på honom.

Snart kommer ungarna att flytta till sina nya hem. Vi kommer
att sakna dem och deras väldigt roliga personligheter. Myy och
ungarna har sovit i vår säng och det kommer att bli konstigt att
inte ha dem där längre. Som tur är fick Nano två hankattungar
för några veckor sedan, så vi kommer fortfarande att ha ungar
här. De två pojkarna heter Matter Of Heart och There is Hope,
men mer om dem i nästa Ryska Posten.

Nu vill jag önska alla en god jul och ett gott nytt år 2009, spe-
ciellt Elisabeth som alltid är snäll och översätter mina texter i
Ryska Posten.

Susanna Gunnar

En ny kull hos FIN*Susanssin

- Fast and Furious

Mamma – orkanen Myy – vilar sig en stund FIN*Susanssin Blue Miracle “Myy” med sina tre nytillskott
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Presentation av styrelseledamotFIN*Susanssin

Hej!

Martin Hjertstrand heter jag, valdes
till styrelseledamot i våras, är 31 år
gammal och bor i centrala Göteborg
med sambo och, i skrivande stund,
sex katter. Normalt är det bara två,
men just nu har vi fyra små söta katt-
ungar också. Mer om dem lite längre
ned.

Största intresset är inte kat-
ter, utan tåg. Både stora och små.
Helst ska de vara hemmahörande i
länder som Schweiz och Österrike,
men Tyskland, Benelux och Frankrike
går också bra. Musik hör också till det
som det läggs mest tid på.

Sista oktober såg vår hittills andra kull
dagens ljus. Till skillnad från samma
datum för två år sedan så gick det den
här gången både snabbt och enkelt.
För övrigt fyller sambon år samma dag, och det är ju snällt av Diesel att ge henne
kattungar i present, även om det inte blev några för ett år sedan.

I tre veckor gick vi och trodde att vi hade fått 2+2, men när jag fick för
mig att jag skulle börja studera dem lite mer ingående för att kunna se exakt vem
som var vem på alla foton vi tar så slog det mig att de två minsta såg likadana ut
och att ingen av dem var pojke. Då det skiljer en del i vikt på dem, dels jämfört
med dem själva, dels jämfört med de större, så hade vi inte brytt oss om att se efter
sedan den där kvällen då de var två veckor och vi fick hjälp med könsbestämnin-
gen. De två större var i princip lika tunga och då kollade vi alltid vem av dem som
var vem. Nu får jag komma på nya namn…

Den senaste veckan, deras femte, har de blivit mer och mer tredimensionella. Det
ska klättras och att det är en arm, inte en ärm, har de inte riktigt fått klart för sig.
Man tycker kanske att de skulle förstå att det inte är lämpligt att försöka när de
hela tiden glider av, men i stället försöker de igen, den här gången med mer kraft.
Vad ska man göra åt det? De är ju helt bedårande…

Vi har en hona till också: Disentis (som vi behöll ur den första kullen). Det var
meningen att hon skulle ha ställts ut i dag söndagen den 7 december, men vi
vågade inte chansa att hon skulle komma hem därifrån bakteriefri. När det kan bli
hennes allra första utställning är svårt att säga, för vi har tänkt att vi ska låta para
även henne i vinter. Om det nu blir
så, så får vi kanske återkomma med en
berättelse om hennes ungar och hen-
nes tid som mamma på riktigt.

Den som vill följa våra katter kan göra
det med nya bilder ett par gånger i
veckan på: dieselsmissar.blogspot.com

Det får bli allt från oss för den här
gången. Nu är det ett gäng som har
ätit mat, slickat sig rena och vill börja
leka igen.

Curious By Nature

Climb The Walls

Catch Me If U Can

Diesel
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Blue Moon och degen
Följande historia om Blue Moon af Mölleby/Sofi berättade
Essie Magnusson på telefon:

En dag skulle det bakas, och Essies hemsamarit hade satt en
deg. Den jäste och blev väldigt hög och fin, där den låg under
en handduk. Då kom Sofi in i köket och fick syn på vad hon
trodde var en stor och mjuk kudde. Den måste vara skön att
ligga på! Så Sofi hoppade upp och lade sig tillrätta på ”kudden”,
som till hennes stora förvåning sjönk ihop med ett pysande.

Sofi visade upp en mycket snopen min medan famil-
jen fick sig ett gott skratt!

Berättat av Essie Magnusson
för Carina Nicklasson.

Att Sofi var en företagsam dam 
förstår vi av de berättelser vi fått om henne. 

På bilden, från juni 1965, tar hon sig 
en promenad på taket!

Gör som Bollers Dizzy, läs Ryska Posten!
Med det här numret får du ett inbetalningskort för att förnya
ditt medlemsskap i Russian Blue Klubben. Glöm inte att beta-
la, det kostar bara 150:- för ett helt år! Om du är nybliven ryss-
ägare, har du kanske fått första årets medlemsskap av din katts
uppfödare. För att fortsätta som medlem måste du nu själv
betala avgiften. Sista datum är den 1:e mars. Som medlem stö-

der du klubben och får dessutom Ryska Posten 4 gånger per år.
Tidningen är till för oss medlemmar och vi vill gärna att du
skickar in berättelser om din ryss, frågor om din katt och givet-
vis bilder.

Red.  

Kuriosa: Mölleby är det
gamla namnet på Mjölby.

Foto: Thomas Ruuth
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En lördag i november skulle min man
Patrik till Jönköping för att besöka en
mässa som jag var ”sådär” intresserad av.
Jönköping lät däremot som en spän-
nande stad att besöka. Jag kunde ju alltid
leta upp ett mysigt café för att prova deras
kaffe, och det slog mig att kanske fanns
det några ryssar i Jönköping också som
man skulle kunna få träffa. Ett litet inslag
i Ryska Posten om ”Ryssar i Jönköping”
skulle ju kunna bli en fortsättning på
Carina Nicklassons ”Ryssar i Skåne” från
RP nr 3 i år. Jag kan rekommendera alla
medlemmar att göra ett sånt här litet
”reportage” för det var verkligen roligt
och kan göras väldigt enkelt. Carina, som
är klubbens sekreterare, hjälper gärna till
med att ta fram vilka medlemmar som
bor på den ort man är intresserad av. Det
finns tre ryssägare i Jönköping inom
Russian Blue Klubben och jag fick kon-
takt med två. Det var endast möjligt att
besöka en av ägarna den lördag vi var där,
men jag ska försöka få till möten med
även de andra ägarna för en uppföljning. 

Lena Aderlind med familj tog emot
oss en stund på eftermiddagen och det
var väldigt vänligt av dem. Deras
Romanenko’s Eliza, som kallas Iza, satt så
fint i fönstret och tittade ut när vi kom.
Underbart, det är verkligen roligt att få se
ryssar! Iza luktade intresserat på min
ryggsäck för där fanns väl massor av doft-
spår från våra egna katter. Vi fick också se
en skymt av familjens andra hona
Romanenko’s Narda, som kallas Nadja,
innan vi gick upp till övervåningen.
Nadja tittade förundrat på oss och
undrade nog med viss skepsis vilka vi var.
Hon hade en vacker blick.

I övervåningen var det väldigt
fint fotograferingsljus och de blå tape-
terna i rummet gjorde sig vackert mot
katterna. Lena berättade att hon tycker
om blått och inget kan väl då passa bätt-
re än russian blue. Familjen hade tidigare
haft bondkatter. När det för några år
sedan var dags för att skaffa en ny katt så
sökte de en som kunde trivas inomhus
för i området där de bor fanns då väldigt

många katter vilket kan skapa problem.
De bestämde sig för en russian blue och
2006 kom Nadja till familjen. Året därpå
skaffade de Iza, som är en halvsyster till
Nadja. Lena berättade att katterna har
mycket glädje av varandra men att det är
Nadja som bestämmer. De gillar att vara
ute i trädgården när det är säsong och då
går de i sele. Vi skrattade gott när vi fick
höra att de båda ivrigt inmundigar gelén
i kattmaten och är mindre intresserade av
de mer fasta delarna av maten. Så gör
också katterna hemma, men man kan ju
inte låta bli att unna dem den där gelén.
Lite bortskämda får de allt vara våra rys-
sar. Tack Lena med familj för att vi fick
komma och besöka er och träffa era vack-
ra ryssar!

Karin Johansson 

Ryssar i Jönköping - del 1

Romaneko’s Eliza “Iza”
Foto: Karin Johansson

Romaneko’s Narda “Nadja”
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S*LIMELIGHT’S 
POCHAHONTAS – Ex 2. 
Äare: Kenneth Eklind.

S*LIMELIGHT’S KIA – HP
Ägare: Kenneth Eklind.

S*VATULANDS IGOR –  CACE, EC. 
Ägare: Margit Kjetsaa.

S*WYNJAS WINCENT –  Ex 2. 
Ägare: Yvonne Torstensson.

S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
– CACIB, BIV, NOM. 
Ägare: S Hansson & A-C..Johansson

LIMELIGHT’S NEMO 
– CAPE, NOM. 
Ägare: S Hansson & A-C Johansson

SCANDINAVIAN WINNER SHOW  I NORGE 30-31 AUGUSTI 2008
Domare: Francoise Milcent

En samling bilder från bedömningen. Vi är tyvärr inte säkra på vilka katter som syns på alla bilderna.

Foto: Karin Johansson och Inger Haaga
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Två unga Linköpingskatter går och är nervösa i dessa dagar. De skall
nämligen ut på riktig långfärd, närmare bestämt till Amerika där nya
ägare väntar på att få ta emot dem. Och det är givetvis inte vilka katter
som helst utan två små renrasiga russian blue, d. v. s. ryska blå.

Mamma till de två små ”blå ryssarna” – 3 månader gamla och bror och
syster – är 6 år gamla Blue Moon, som vårdas ömt av sin matte, fru Essie
Magnusson i Linköping. Fru Magnusson är emellertid van att sälja kat-
ter utomlands, tidigare har nämligen köpare från bl. a. Kanada samt de
nordiska grannländerna hört av sig och förfrågningar har kommit från
bl. a. Sydrhodesia och Storbritannien. 

Anledningen till att fru Magnusson och Blue Moons ungar är så efter-
traktade är enkel. Blue Moon har nämligen vunnit flera kattutställning-
ar och har erövrat internationell championtitel. Så Blue Moon är
verkligt ”blåblodig” och därmed även hennes avkommor.

Färden till Amerika för de två små syskonkatterna ombesörjs av
Skandiatransport i Linköping och givetvis är det väl sörjt för att de två
”blå ryssarna” kommer fram i god kondition. De åker från Linköping till
Norrköping och flygfältet per bil och från Norrköping bär det iväg i en
specialgjord kattbur med flyg till New York via Köpenhamn. Från New
York fortsätter färden till Dallas, också per flyg, och i Dallas kommer de
nya ägarna, från Parsons i Kansas och Forth Worth i Texas, och hämtar
sina nya husdjur.

Något billigt köp blir det förstås inte. Enbart katterna kostar ca 100
dollar styck och transporten går på ungefär 50 dollar – i runt tal 1.000
kr. Men det betalar de nya ägarna så gärna. De har i amerikansk press
läst om Blue Moon och då är hennes ungar eftertraktade.

1965 genomgick FIFe:s standard för russian blue en genomgri-
pande revidering med de svenska ryssarna som förebild. Det är
det ryssutseendet vi idag kallar “den skandinaviska ryssen”. Dessa
katter var eftertraktade utomlands och väldigt många svenska
russian blue exporterades t ex till USA. Essie Magnusson (stam-
namn Tinnerdalens) som ägde den berömda Blue Moon af
Mölleby “Sofi”, var en av uppfödarna som levererade kattungar
till det stora landet i väster. Essie Magnusson har varit snäll och
lånat ut en del bilder och annat material till Russain Blue Klubben
och här följer en tidnigsartikel från 1964 om två små blå på väg
till ett nytt land.   

Tillbakablick på 60-talet

FINA KATTER I LINKÖPING 
TAR FLYG NORRKÖPING – USA

Intresset från de amerikanska köparnas sida är också
stort. Det har brevväxlats flitigt mellan fru Magnusson
och de nya ägarna och det har t. o. m. ringts från
Amerika till Linköping för att få besked om hur katt-
ungarna mår.

Färden från Linköping till Dallas i Amerika går förhål-
landevis snabbt. Kl. 6.15 lämnar syskonparet
Linköping och kl. 16.30 dagen därpå befinner de sig i
Dallas. Då har de under tiden fått rasta i djurgården på
New Yorks flygfält. 
Någon karantän behöver de inte sitta i, det räcker med
ett internationellt veterinärintyg för de två russian blue
att komma in i Amerika.

Blue Moon “Sofi” på utställning och på landet
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S*Flisdjupet’s Chardonnay
Ägare: Anne-Helene Johansson

Foto: Karin Johansson

Frida Nevskaja
Ägare: Ywonne Johansson 

Mistlurens Oksana 
Ägare och fotograf: Katarina Granath

Höftledsproteser – nu också på katter

Tidigare har man bara kunnat sätta in höftledsproteser på stora
hundar, men inte på katter. Nu har det dock blivit möjligt att
sätta in proteser på såväl småhundar som katter och kirurgerna
vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg är först med att utfö-
ra det i Sverige.

Ny klinisk forskning har visat att de små hundarna och katterna
har mycket mer smärta vid höftledsproblem och efter bortope-
ration av höftkullan (vanlig åtgärd vid höftledsbesvär) än man
tidigare trott och den nya tekniken kan komma att hjälpa
många små hundar och katter till mycket bättre livskvalitet.

En vän 
som har lämnat oss

Min lilla gumma Tassebos Nina Tintomara gick
bort i en ålder av 18 år, 11 månader och 4 dagar. 

Hon gick på insulin i över 6 år. Varje
dag, kl. 7.55 och kl. 19.55, kom hon småpra-
tande traskande och hoppade upp på köksbordet
för att få sin spruta samt kram, puss och mat.
Därefter traskade hon in i sovrummet igen och
krävde att få ned ”sängkammarblomman” – en
doftpelargon – på golvet så att hon kunde gnida
sig emot den och parfymera pälsen.

Men jag är inte helt kattlös ännu. Vårat
hittebarn, som vi fann 93-06-30, finns här. Vi
döpte honom till Tasso von Gyllenkrok. En lejon-
gul kille med svansen i en båge upp över ryggen.
Hans hobby är att pussas, stora blöta pussar mitt
på munnen ska det vara. Så jag ska ju inte klaga.

Och jag fick förmånen att leva till-
sammans med de vackraste katter som finns i 27
år. Russian blue – katten för konnässören!  

Sig-Britt Gårdh

Tassebos Nina Tintomara 
1989-2008
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Sverige

14/9 2+0 (hane + hona)
Far: S*Romanenko’s Maxinja 

Nazim
Mor: S*Wildtbergs Reca Petyora
Uppfödare: S*BLÅTUSSEN’S
Christer Persmark, Varberg
0340-67 93 75
c.persmark@telia.com 

17/9 2+2
Far: S*Wynjas Wincent
Mor: S*Ärke Ängelns Dina
Uppfödare: S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
www.arkeangelns.se

8/10 4+1
Far: FIN*Zarin Querido Qat
Mor: S*Kosmoskattens Jasmin
Uppfödare: S*CATTULLUS’
Camilla Patek, Stockholm
0707-15 51 33
www.catullus.nu

31/10 1+3
Far: S*Ussholmens Urax
Mor: S*Zilarrezko Wilda Miona 

Therese Gora
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-7010513 GÖTEBORG
martin.hjertstrand@gsn.se
dieselsmissar.blogspot.com

Finland

11/10 4+1
Far: DK*Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Taika
Uppfödare FIN*ZARIN, 
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

12/10 2+1
Far: DK*Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Querida Mandi
Uppfödare FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

26/10 2+0
Far: S*Ärke Ängelns Mir
Mor: S*Graymalkin’s Yearning 

Ofelia
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+358 50 413 3932
susanna.gunnar@kymp.net

4/11 2+1
Far: DK*Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Gilda
Uppfödare FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

Sverige

Vecka 50
Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*Skepparkrokens Pavlina
Uppfödare: S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
www.arkeangelns.se

13/12
Far: S*Blåtussen’s Theo
Mor: S*Limelight’s Octavia
Uppfödare: S*HALMBYLUNDS
Systrarna Ekenberg, Uppsala
070-517 84 92
info@halmbylunds.dinstudio.se
www.halmbylunds.dinstudio.se

Vecka 51
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Koroleva Severina Valentina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

Vecka 51
Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*Ullaberras Olga Tsarina Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla & Bertil Lindstedt, Tyresö
08-770 78 59
ullaberra@telia.com

Vecka 3 2009
Far: S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij  

Wozduch
Mor: S*Zilarrezko Lady Rowena
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson, Göteborg
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

Finland

28/12
Far: FIN*Miminkan Leonid
Mor: FIN*Susanssin Tiger that Purrs
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+358 50 413 3932
susanna.gunnar@kymp.net

Kullinformation

FÖDDA KULLAR VÄNTADE KULLAR

PLANERAD PARNING
Finland

Far: FIN*Miminkan Kassian
Mor: FIN*Hana-Bi Estrade Vivien
Uppfödare: FIN*HANA-BI
Marianna Ripatti
+ 358 50 587 4054
marianna.ripatti@pp.inet.fi

Far: Diesel Grey Silk
Mor: FIN*Hana-Bi Fidelia
Uppfödare: FIN*HANA-BI
Marianna Ripatti
+ 358 50 587 4054
marianna.ripatti@pp.inet.fi

Norge

Far: S*Barynia’s Wilmer
Mor: Virgo av Buerlia (N)
Uppfödare: AV BUERLIA (N)
Eva Smith-Meyer, Sandefjord
+47-334 737 16, +47-469 410 32
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

Ett tips!
Om du är nöjd med kattungeförmedlingen, ge ett medlemskap
i Russian Blue Klubben till dina kattungeköpare. Om du är
missnöjd, kontakta Ywonne Johansson och framför din åsikt.
Du når henne på 0768-16 40 11 eller 
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

FIN*Zarin Gildas G-kull födda 4/11

FIN*Zarins 
E- och F-kull

födda 11 och 12
november

Mammorna Taika och
Mandi delar på sköt-
seln av sina 8 ungar
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För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en bli-
vande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare in-
formation. 
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader. 
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar 
tillsammans med hankattsägarna. 
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Cortobelle’s Lazarus (080110) IP&CH Jumillas Born To Run
Avgift: Enl. ök. FIN*Starstruck’s Corto Maltese CH S*Wildtbergs Reca Wolga
Ägare: Nisse Eriksson S*Barynia’s Hildur S*Ärke Ängelns Gorki
08-750 98 17, 073-301 96 79 (Kista) IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
kalkyl75@hotmail.com

S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227) S*Kärrmarks Gregorij
Avgift: Enl. ök. S*Svartsjös Grizzly IC S*Mjukebo’s Dudinka
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren S*Grrr Luna Kisaki Siderius S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
0910-109 24 (Skellefteå) A Flashpaw’s To My Delight
l.fahlgren@hotmail.com

S*Moy Almaz Zinity Tzarevity Alexey (080229) GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
Avgift: Enl. ök. S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev IC Ondine v. Hirschbach(D)
Ägare: Gunnel Svanberg S*Flisdjupet's Chardonnay CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
tel: 0920-18106, 070-5982646 (Luleå) CH Felicia
gsvanberg@yahoo.se

S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325) PR & EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Avgift: Enl. ök. S*UllaBerras Viktor Vasiljev Petja IC S*Sephoras Joy
Ägare: Kristina Svärdsten IC S*Romanenko’s Mazeba CH & GIP S*Limelight’s Nemo
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö) CH A*Flashpaw’s Vision of Love
peggylanes@svardsten.com

S*Koroleva Odrian Maximalija (080421) EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
Avgift: Enl. ök. EC Maximiliam vom Salzbachtal (D) CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
Liselotte Hallengren IC S*Korleova Amalija Katerina S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
0303-920 22 (Ytterby) S*Mischenka Petra
peter.hallengren@telia.com

S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421) EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
Avgift: Enl. ök. EC Maximiliam vom Salzbachtal (D) CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
Lena Kalmykova IC S*Korleova Amalija Katerina S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
076-245 81 44 (Göteborg) S*Mischenka Petra
lena.kalmykova@gmail.com

S*Flax Chaos (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
08-412 52 89, 070-553 18 18 GIC FIN*Zarin Talita, DM
anneli.hirsch@tengbom.se

S*Flax Cheops (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Lina Överström (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
lina.overstrom@gmail.com GIC FIN*Zarin Talita, DM

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)

Saknas vuxna hanar (Se unghanar)

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)

Nikolaj (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Östberg S*Kosmoskattens Irena S*Boller’s Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Alexej (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Östberg S*Kosmoskattens Irena S*Boller’s Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Sidensvansens Owiggo Wiggo (070120) S*Adastra Costeau
Avgift: enl ök S*Astragalus Oceans Pollux EC Guldvingens Silver Zinnie
Ägare: Sirpa Korventie S*Sidensvansens Hexa Epoque  IC S*Limelight’s Harley
Tel: 0220-16658 (Hallstahammar) CH (N)Opuntia’s Boj Baba

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

S*Svartsjös Tabasco (071201) GIP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Avgift: Enl. ök. S*Halmbylunds Oberon CH S*Limelight's Octavia
Ägare: Magnus Agnwik & Ilona Kallaste S*Sidensvansens Aquarelle IP FIN*Zarin Archie
Tel: 0705-866505  (Johanneshov) S*Sidensvansens Hexa Epoque

Avelshanar
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S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej (071219) IC FIN*Zarin Archie
Avgift: Enl. ök. S*Koroleva Sergej Valentin IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Marina Olsson GIC S*Ullaberras Olga Tsarina Joy IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Tel: 08-717 33 88, 0708-92 68 82 (Nacka) IC S*Sephora’s Joy
marina@marinaolsson.se

S*Blåtussen’s Theo (080108)  S*Koroleva Egor Vasilij
Avgift: Enl. ök. CH Leon S*Bilberries Artimis Hebe
Ägare: Annika Hjelmsten CH S*Wildtbergs Reca Petyora CH S*Vatulands Yurij
Tel: 0702-82 02 60 (Uppsala) IC S*Zilarrezko Lady Rowena
annika_hjelmsten@hotmail.com

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)

S*Skepparkrokens Panchinov (030304) EC S*Vatulands Nijinsky
Avgift: Enl. ök. Petrusjka Shai av Buerlia IC Jessie av Buerlia
Ägare: Åsa Heine S*Skepparkrokens Jelitza EC Fjodor Zar V. Rasputin
Tel: 0380 550949 (Nässjö) S* Skepparkrokens Catja
hia@citynetnassjo.se

S*Blå Vattnets Mons Esquilinus (060722) S*Astragalus Silver Legolas
Avgift: Enl ök. CH S*Molotov’s Dean Martin CH S*Sidensvansens Honda Elsinor
Ägare: Tore Lundquist S*Acromedor’s Alexandra Tsaritzas Sarim
Tel: 013-103908 (Linköping) Agnes
0708-502778, 0702-502778
tore.lundqvist@coil.akzonobel.com eller merja.lundqvist@telia.com

S*Ridge Cat’s Morris (070619) Kastreringsvarning CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök S*Graymalkin’s Yawing Othello S*Romanenko’s Oxana
Ägare: Monica Lugnet S*Astragalus Silver Arwen Evenstar S*Saratovs Kristof
Tel. 0141-531 05 (Motala) EC Guldvingens Silver Zinnie
monica.lugnet@saabgroup.com

S*Barynia’s Wilmer (071017) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IC Tsaitzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Agneta & Peter Sjöö IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva S*Valinor’s Luinil
Tel 0490-107 42 (Västervik) S*Barynia’s Katinka Koritseva
agneta.sjoo@telia.com

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

S*Ussholmens Urax (041210) S*Saratovs Ivan Yashin
Avgift: Enl ök CH S*Vatulands Ivan Ivanitj S*Barynia’s Olga Nijinskaja
Ägare: Yasmin Sjöholm Sharine Severnaja av Buerlia(N) DK*Tanisjka’s Blue Castello
Tel. 031-16 02 98  (Göteborg) EC Oda av Buerlia(N)
www.baliesque.com

CH S*Vatulands Mikhail (060608) S*Valinor´s Legolas
Avgift: 600+600 S*Kandinsky´s Micha (N) Thorelin´s Petite Doris
Ägare: Karin och Patrik Johansson IC S*Cosack´s Nefertite IP & EC S*Vatulands Nijinsky
Tel: 031-423717 (Göteborg) IC S*Cosack´s Ninotschka
karin.johansson@class.gu.se

S*Saratovs Radozlav Dominik (070113) S*Limelight’s Jonathan
Avgift: 500+500 CH Aragon S*Aburma’s Catja av Iluin
Ägare: Helen Nilsson S*Saratovs Marcela Blazena S*Graymaklin’s Hamlet Tsarevitj
Tel: 035-188947  (Halmstad) S*Saratovs Chrissi Alissa
035.188947@telia.com

CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim (070701) EC Erasmus v. Salzbachtal
Avgift: enl. ök EC GIC Maximiliam v. Salzbachtal(D) IC (NL)Djagilevs Odelia Rinska
Ägare: Maria Hedeklint EC S*Romanenko’s Axinja S*Limelight’s Nemo
Tel. 0340-27 92 92 (Varberg) CH A*Flashpaw’s Vision of Love
mhedeklint@gmail.com

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

S*Koroleva Leonid Nikolaj (061005) S*Limelight’ Jonathan
Avgift: Enl. ök CH Aragon S*Abruma’s Catja av Iluin
Ägare: Anna Steinwandt IC S*Koroleva Amalija Katerina S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
& Andreas Fransson S*Mischenka Petra
Tel: 0455-10727 (Karlskrona)
schteinwandt@hotmail.com

Norge
Unghanar
Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122) IC Ray Rosa Glauca
Avgift: Enl. ök. GIC Viktor Happy Eyes (CZ) CH Florans Erakis
Margaret Ann Moen CH (N)Feropont Anfisa (N)Schillerström’s Feropont
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo) (N)Bernhof Nastja
margaret.moen@getmail.com

(N)Thorelin’s Iwan (07) FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. Ök. (N)Nature’s Beauty Aris Maximov (N)Schillerström’s Sina Tsaritsa
Kristi Winthter (N)Thorelin’s Yaritza (N)Subarasi Neko’s Kluzz
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö) GIC Alexandra’s Tsarina Baratova

Vuxna hanar
(N)Schillerström’s Feropont (050304) Sherif from Alis (EST)
Avgift: Enl ök FIN*Bessemjanka’s Dirham FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Ägare: Zoja Johannessen CH (N)Schillerström’s Geiza Optimus av Buerlia(N)
Tel: +47-90145236 BERGEN Argentum’s Blue Dana
zojajoha@online.no

(N)Nature’s Beauty Aris Maximov (050820) Sherif from Alis (EST)
Avgift: Enl ök FIN*Bessemjanka’s Dirham FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Ägare: Oddny Stokholm CH (N)Schillerström’s Sina Tsaritza (N)Pomor Igor Ostrovskij
Tel: +47-93451924 LÖRENSKOG CH (N)Schillerström’s Geiza
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Ymer av Buerlia(N) (060815)  IC Ray Rosa Glauca
Avgift: Enl. ök GIC Viktor Happy Eyes*CZ CH Florans Erakis
Ägare: Ege Fly Steensen IC Virgo av Buerlia(N) S*Saratovs Ivan Yashin
+47-33 33 38 70 EC Oda av Buerlia(N)DM
ege-s@online.no

Alexandra’s Blue Hampus (0705xx) GIC Victor Happy Eyes (CZ)
Avgift:  Enl. ök. (N)BlueGargoyle’s Cernunnos CH Regina av Buerlia(N)
Ägare: Anneke Fasting, Bergen Alexandra’s Blue Tsarina Nikita S*Blå Blixtens Gandalf
fiodda@hotmail.com (N)Thorelins Anastasia Blue

Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök S*Saratovs Ivan Yashin
Ägare: Iver Erling Årva CH S*Vatulands Yurij S*Cosack's Nefertite
Tel: +47-90037541/22377511 EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi
iver@tda.no EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

Finland
IC Antey (020402)
IC FIN*Aukerin Leevi Kaspar (041213)
FIN*Miminkan Igor (050124)
GIC FIN*Katzenhof Charmander Bulbis
CH FIN*Grindbacka Arian (060626)
IC FIN*Grindbacka Aleksei (060626)
FIN*Katzenhof Beloved Bravery (061219)
S*Ärke Ängelns Mir (070511)

Uppgifter om norska, finska avelshanar har hämtats
från de olika klubbarnas hemsidor. För ytterligare
information hänvisas dit:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

RYSSFEST I VÄST

Lördagen 25/10 var det dags för årets andra ryssfest. Även denna gång
träffades vi på restaurang Sukhothai i centrala Göteborg, som har god
och mycket prisvärd mat. För att inte tala om jätteglassarna till des-
sert! 

Vi blev 18 st. som i höstruskets regn och blåst hade det trevligt till-
sammans, åt en massa god mat och pratade katt! 

Nästa ryssfest blir preliminärt i slutet av april. Alla medlemmar, med
eller utan respektive, hälsas välkomna då!

Vi säger igen: Tänk vad roligt om ringarna kunde sprida sig och med-
lemmar i andra delar av landet också kunde ordna ryssfester, det är all-
tid roligt att träffas och prata katt. 

Carina Nicklasson

Vimmelfotografer: 
Karin Johansson
Hugo Johansson
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ryska boden
Tygkasse 
Kassen är naturfärgad med ett
30 cm stort blått tryck av
klubbemblemet (utan lager-
krans). Text RUSSIAN BLUE 
i en båge under. 
40:- + porto.
Jeansskjortor 
Finns i rött el. blått.
Samma tryck som på tygkassen. 
Enstaka storlekar finns. 
230:- + porto.

Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

Russian Blue
Informationstidning
20 sidor om rasens histo-
ria, standard, uppfödare
m m. 10:-/styck + porto.

Gamla nummer av RP
Tidningen har kommit ut
med fyra nummer per år
sedan 1978. Skänkes mot
portokostnad!

Vykort
med ”logotypens katt” i blått.
3:- st + porto.

Matskål till katten
Porslin Ø12,6 x 5,2 cm med 
RBK’s logo i blått på fyra ställen.
195:- st + porto/frakt 29:-.

Matskål till katten
Porslin Ø12,6 x 5,2 cm med 
eget foto i färg på fyra ställen.
195:- st + porto/frakt 29:-.

Musmatta
Rund eller fyrkant
med logo eller eget foto i färg.
149:- st + porto/frakt 29:-.

Mugg
Porslin med logo eller eget foto i färg.
129:- st + porto/frakt 29:-.

Vill du ha kattens namn
på produkten tillkommer 10:-.

Du kan beställa produkter med klubbens logotype eller en egen bild på din katt. 
Egna bilder skickas in i jpg-format max 8MB. 
Beställning via e-post: ryskaboden@russianblueklubben.se 
eller Berit Arlebjörk, Djurgårdsgatan 23a, 414 62 Göteborg

REA!

REA!

50% på kläder
JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann Andersson.
Pris: 5:-/st + porto
För mängdrabatt 
se vykort nedan.

NYA  Vykort
4 olika motiv.
Pris: 5:-/st + porto

Mängdrabatt: 
10 st för 40 kr, 
25 st för 85 kr, 
40 st för 120 kr, 

50 st för 150 kr, 
75 st för 210 kr 
100 st för 250 kr.

1 2

3 4

Beställ vykort hos Carina Nicklasson, telefon 0521 - 607 26
eller e-post: collusor@telia.com 

Se korten i färg på klubbens hemsida: 
www.russianblueklubben.se/vykort.htm  

För beställning av tygkassar, 
skjortor och gamla nummer av RP.
Tel. 054-83 14 67 Iréne Tjärning
kassor@russianblueklubben.se 

Handgjort
örhänge i 
sterling silver.
Modellen är
efter ett foto 
av Stenbergets
Milochka, 
född 1979.
Vill du ha ett
par så får du ett
för vänster och
ett för höger öra. Vill du bara ha ett
så beställ höger eller vänster! Ange
också om du vill ha skruvmekanism,
annars får du till hål i örat.
Pris 120:-/styck, 
(därav 25:- till RBK)
Giroinbetalningskort ligger i paketet!
(Katten kan även fås i större storle-
kar som brosch eller hänge, skicka
förfrågan per mejl, snigelpost eller
ring!)
Beställningsadress:
silverkatt@russianblueklubben.se
eller
Monica Malmsten, Turkosvägen 20, 
282 32 Tyringe eller tel 0451-567 29

Tag en ryss i örat!
Nya produkter
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SVERIGE

ESKILSTUNA 7 SEPTEMBER 2008 
Domare: Louis Coste
10 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona     LIMELIGHT’S KIA
HP        Äg: Kenneth Eklind

ROMANENKO’S ANISIA
HP        Äg: Yvonne Torstensson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
CACE    Äg: Yvonne Torstensson

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane     LIMELIGHT’S NEMO             
CAPE, Äg: S Hansson & A-C Johansson
NOM-K

Klass 5 Internationell Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CAGCIB, Äg: Kenneth Eklind
BIV-V, NOM-V 
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex 2       Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 9  Öppen
Hona      ZARIN QUERIDA MAIA
CAC       Äg: Charlotte Bredberg

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 mån)
Hane    PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Ex 1,  Äg: Kristina Svärdsten
BIV-U/J, NOM-U

FLAX CHAOS
Ex 2         Äg: Charlotte Bredberg & 

Jaan & Anneli Hirsch
FLAX CHEOPS

Ex 3         Äg: Charlotte Bredberg & 
Lina Överström

VÄSTRA FRÖLUNDA 13 SEPT 2008
Domare: Hans Lindberg
15 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona     LIMELIGHT’S KIA
HP        Äg: Kenneth Eklind

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
CACE    Äg: Yvonne Torstensson

Hona     LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACE,  Äg: Kenneth Eklind
BIV-V, NOM, BIS

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane      LIMELIGHT’S NEMO             
CAPE     Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona      ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CACIB    Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 7 Champion
Hane     HALMBYLUNDS SIDDHARTHA
CACIB   Äg: K Jensen & E Nielsen
INTERNATIONELL CHAMPION

Hona    FERAPONT ANFISA
CACIB   Äg: Margaret Ann Moen
Ex 2         KATZENHOF MARIYA

Äg: M & S Backström

Klass 9  Öppen
Hane      VATULANDS MIKHAIL
CAC       Äg: Patrik Johansson
Hona      FLISDJUPETS CHARDONNAY
CAC        Äg: Anne-Helene Johansson

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hane       Theo
Ex 1         Äg: Annika Hjelmsten

Ex 2        BOLSJOJ DMITRI AV POMONA
Äg: Margaret Ann Moen

Hona      KIRSTEJNS GALILAHI BY MAXI
Ex 1, NOM Äg: K Jensen & E Nielsen

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona KOROLEVA ODELIJA
Ex 1      Äg: Kaija Merta
Ex 2 LEJONET&VÅGEN ALICE

Äg: K & H Wahlberg

Senior
Hona    LIMELIGHT’S KIA
1 av 3   Äg: Kenneth Eklind

VÄSTRA FRÖLUNDA 14 SEPT 2008
Domare: Sara Ojaniemi
12 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona     LIMELIGHT’S KIA
HP,BIV,  Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS-V

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
CACE, NOM Äg: Yvonne Torstensson
EUROPA CHAMPION

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane      LIMELIGHT’S NEMO             
CAPE, NOM Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hane     HALMBYLUNDS SIDDHARTHA
CAGCIB Äg: K Jensen & E Nielsen

Hona    ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CAGCIB  Äg: S Hansson & A-C Johansson
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 7 Champion
Hona     FERAPONT ANFISA
CACIB   Äg: Margaret Ann Moen

Klass 9  Öppen
Hane      VATULANDS MIKHAIL
CAC       Äg: Patrik Johansson
CHAMPION

Hona  BARYNIA’S WILMA
CAC       Äg: Patrik Johansson
Ex 2        FLISDJUPET’S CHARDONNAY

Äg: Anne-Helene Johansson

Klass 11 Junior (6 – 10 månader)
Hane BOLSJOJ DMITRI AV POMONA
Ex 1        Äg: Margaret Ann Moen

Hona    KIRSTEJNS GALILAHI BY MAXI
Ex 1,  Äg: K Jensen & E Nielsen
BIV-J, NOM

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hona       KOROLEVA ODELIJA
Ex 1         Äg: Kaija Merta

Senior
Hona    LIMELIGHT’S KIA
1 av 3   Äg: Kenneth Eklind

NORRKÖPING 4 OKTOBER  2008 
Domare: Marie Westerlund
5 utställda russian blue

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane      LIMELIGHT’S NEMO             
CAPE      Äg: S Hansson & A-C Johansson
EUROPA PREMIER

Klass 5 Internationell Champion
Hona     ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CACE, BIV Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 9  Öppen
Hane      BARYNIA’S WILMER
CAC      Äg: Agneta & Peter Sjöö

Klass 10 Kastrat
Hane      TSARITZAS RENO
CAP         Äg: Eva Nilsson
PREMIER

Klass 11 Junior (6 – 10 mån)
Hona       TSARITZAS ZELDA
Ex 1         Äg: Christina Linder

NORRKÖPING 5 OKTOBER  2008 
Domare: Eric Reijers
4 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
HP        Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2 Europa Premier
Hane     LIMELIGHT’S NEMO             
HP        Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona     ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CACE    Äg: S Hansson & A-C Johansson

Klass 8 Premier
Hane     TSARITZAS RENO
CAPIB    Äg: Eva Nilsson

TIBRO 12 OKTOBER  2008 
Domare: Alva Uddin
3 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
HP        Äg: Yvonne Torstensson

Hona     LIMELIGHT’S KIA
HP,  Äg: Kenneth Eklind
BIV-V, NOM

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona    LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACE     Äg: Kenneth Eklind

HÖGANÄS 19 oktober 2008
Domare: Minna Krogh
3 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona S*Limelight’s Maya
CAGCIB, NOM Äg: Jessica Ljungdahl

Klass 6 Internationell Premier
Hane S*Skepparkrokens Qissinsky
CAGPIB Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hona S*SilverPixie´s Annushka
Ex1, NOM, BIS Äg: Jessica Ljungdahl

Utställningsnytt förkortningar
CAC, CACIB, certifikat för 
CAGCIB, CACE fertila katter

CAP, CAPIB, certifikat för
CAGPIB, CAPE kastrater

EX Excellent
MB Mycket Bra
B Bra
HP Hederspris
V Vuxen
J Junior
U Ungdjur
K Kastrat
T Totalt
Disk Diskvalificerad
BIV Bäst i variant
NOM Nominerad till panel
BIS Best In Show

(t ex BIS vuxen kategori tre)
BOX Best in Opposite Sex 

(tidigare BIM - Bäst i Motsatt Kön)
BOB Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra
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STOCKHOLM 18 OKTOBER  2008 
Domare: Anne Gro Edström
23 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hane    WYNJAS WINCENT
HP        Äg: Yvonne Torstensson

Hona     LIMELIGHT’S KIA
HP         Äg: Kenneth Eklind

Klass 2 Europa Premier
Hane     LIMELIGHT’S NEMO             
HP, BIV-K, Äg: S Hansson & A-C Johansson
NOM-K, BIS-K

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACE, Äg: Kenneth Eklind
BIV-V, NOM-V

ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Ex 2       Äg: Ulla Virhage-Lindstedt & 
Bertil Lindstedt

Klass 6 Internationell Premier
Hane     ZILARREZKO PETJA GORA THERESE 

DIKJ
CAGPIB Äg: Ulla Virhage-Lindstedt & 

Bertil Lindstedt

Klass 7 Champion
Hona     AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
CACIB    Äg: Anna Kask

Klass 8 Premier
Hane     TSARITZAS RENO
Ex 1       Äg: Eva Nilsson

Klass 9  Öppen
Hane      BARYNIA’S WILMER
CAC        Äg: Agneta & Peter Sjöö

RIDGE CAT’S MORRIS
Ex 2        Äg: Monica Lugnet

Hona   RIDGE CAT´S TINGELING
CAC     Äg: Monica Lugnet
Ex 2    PEGGY LANE’S GRACE KELLY

Äg: Helene Ahlström 
EX 3     ZARIN QUERIDA MAIA

Äg: Charlotte Bredberg

Klass 10 Kastrat
Hane     PIXMAS LEONID
CAP        Äg: Marie-Louise Johnson 

Klass 11 Junior (6 – 10 mån)
Hane      ULLABERRAS NICKOLAY SERGEJ 

VALENTIN
Ex 1      Äg: Marina Olsson

THEO
Ex 2         Äg: Annika Hjelmsten

PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Ex 3         Äg: Kristina Svärdsten

Hona       TSARITZAS ZELDA
Ex 1, Äg: Christina Linder
BIV-J, NOM-J

PEGGY LANE’S STELLA ADARA
Ex 2          Äg: Irene Kidhall Bragd

PEGGY LANE’S STELLA NASHIRA
Ex 3          Äg: Christina Jarnert

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 månader)
Hane       FLAX CHAOS
Ex 1         Äg: Jaan & Anneli Hirsch

FLAX CHEOPS
Ex 2         Äg: Lina Överström             

Hona       KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex 1, Äg: Kaija Merta
BIV-U, NOM-U, BIS-U

STOCKHOLM 19 OKTOBER  2008 
Domare: Mira Fonsén
7 utställda russian blue

Klass 2 Europa Premier
Hane     LIMELIGHT’S NEMO             
HP, NOM-K, Äg: S Hansson & A-C Johansson 
BIS-K

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACE     Äg: Ulla Virhage-Lindstedt & 

Bertil Lindstedt

Klass 6 Internationell Premier
Hane     ZILARREZKO PETJA GORA THERESE 

DIKJ
CAGPIB Äg: Ulla Virhage-Lindstedt & 

Bertil Lindstedt

Klass 9  Öppen
Hane      RIDGE CAT´S MORRIS
CAC        Äg: Monica Kugnet

Hona      ZARIN QUERIDA MAIA
CAC,  Äg: Charlotte Bredberg
BIV-V, NOM-V

RIDGE CAT´S TINGELING
Ex 2      Äg: Monica Lugnet

Klass 12 Ungdjur (3 – 6 mån)
Hona      KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex 1        Äg: Kaija Merta

BÅSTAD 8 november 2008
Domare: Bohumir Mahelka
3 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona S*LIMELIGHT’S MAYA
CAGCIB Äg: Jessica Ljungdahl

Klass 6 Internationell Premier
Hane S*SKEPPARKROKENS QUISSINSKY
CAGPIB Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hona S*SILVERPIXIE’S ANNUSHKA
Ex1 Äg: Jessica Ljungdahl

STOCKHOLM 8 november 2008
Domare: Mira Fonsén
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona TSARITZAS ZELDA
CAC Äg: Christina Linder

STOCKHOLM 9 november 2008
Domare: 
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
CAC Äg: Charlotte Bredberg
CHAMPION

NORGE

TÖNSBERG 27 SEPTEMBER 2008
Domare: Natalia Sidorova
2 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     VIRGO AV BUERLIA
CACE,  Äg: Eva Smith-Meyer
NOM

Klass 9  Öppen
Hona     SYDPISSENS BABUSHKA
CAC      Äg: Hilde Kraemer Moe
CHAMPION

TÖNSBERG 28 SEPTEMBER 2008
Domare: Anne Veland
2 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona     VIRGO AV BUERLIA
CACE, Äg: Eva Smith-Meyer
NOM

Klass 7 Champion
Hona     SYDPISSENS BABUSHKA
CACIB   Äg: Hilde Kraemer Moe

Moss 4 oktober 2008
Domare: Sirpa Lindelöf
1 utställd russian blue

Klass 8 Premier
Hane S*SKEPPARKROKENS QUISSINSKY
CAPIB, NOM Äg: Anna-Lena Wennergren
INTERNATIONELL PREMIER

Moss 5 oktober 2008
Domare: Anne Gro Edström
1 utställd russian blue

Klass 6 Internationell Premier
Hane S*SKEPPARKROKENS QUISSINSKY
CAGPIB, NOM Äg: Anna-Lena Wennergren

OSLO 8 NOVEMBER 2008 
Domare: Alva Uddin
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hane BOLSJOJ DMITRIJ AV POMONA
CAC Äg: Margaret Ann Moen

OSLO 9 NOVEMBER 2008 
Domare: Hanne Sofie Sneum
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hane BOLSJOJ DMITRIJ AV POMONA
CAC Äg: Margaret Ann Moen

DANMARK
HILLERÖD 16 november 2008-12-06 
Domare: Steven Jones
1 utställd russian blue

Klass 6 Internationell Premier
Hane S*SKEPPARKROKENS QUISSINSKY
CAGPIB Äg: Anna-Lena Wennergren

Utställningsresultat
Om du vill att din katts utställnings-
resultat ska stå med i Ryska Posten,
skicka då in det till oss på adressen:
ryskaposten@rusianblueklubben.se
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Linnea Wang
Röysan 8
N-6412 MOLDE
NORGE

Linda Lindahl (f.d. Emanuelsson)
Smultronstigen 15
459 32 LJUNGSKILE

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING

Anders Eriksson
c/o Albertzon
Årstavägen 53
120 54  ÅRSTA

Fia Ewald
Smedjegatan 4
652 18  KARLSTAD

Heléne Pettersson
Framnäsbacken 1
171 66  SOLNA

Kaisa-Leena Kinnarinen
Pispalantie 17 C 68
20540 TURKU
FINLAND

Nisse Eriksson
Bornholmsgatan 1
164 46  KISTA

Nya medlemmar

Kommande utställningar

Adress- o. 
namnändringar

Sverige

Januari
31-01 Örebro NERK

Februari
14-15 Mölndal GRK
14-15 Uppsala UK

Mars
14-15 Stockholm SK

April
04-05 Hallstahammar VRK
18-19 Västerås KLÖS
18-19 Malmö SYDK
25-26 Värnamo DK
25-26 Östersund SÖK

Norge

Januari
31-01 Strømmen LIRAK

Februari
14-15 Bergen BERAK

April
04-05 Trondheim Trønderkatten
25-26 Jæren Jærkatten

Russian Blue Klubben hade med följande annons i SVERAK:s med-
lemstidning Våra Katter nr 4/08 i samband med rasspecialen om russian
blue. Annonsen togs fram av Karin och Patrik Johansson. 

Katterna är i övre rader från vänster:
S*Katjinis Katja. 
Uppfödare och ägare Karin och Georg Hohner. Fotograf: Karin Johansson.
Skvallergränds Olga Alexandrovna. 
Uppfödare och ägare: Marianne och Bertil Stade. 
Fotograf: Eggeborns foto. 
Nedre raden från vänster:
S*Glasskattens Calippo Merry X-mas. 
Uppfödare: Erik Hammervik. Ägare och fotograf: Anna Saverstam.
S*Cosack’s Ninotschka. 
Uppfödare och ägare: Eva och Benny Widar. Fotograf: Karin Johansson.

Smirnoff i repris – 25-årsjubileum
Mary-Ann Anderssons dotter Gabriella brås på
sin duktiga mor när det gäller teckning. 
1983 gjorde hon det här roliga inslaget till Ryska
Posten. 
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Ordförande
Ann Bengtsson
Harvarevägen 3
382 39 NYBRO
0481-516 40
ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se 

Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör
Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 VÄSE
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter
Martin Hjertstrand
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG
031-701 05 13
martinhjertstrand@russianblueklubben.se

Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se

Annika Möller
Högviltsgränden 3
226 52 LUND
046-30 58 85
annikamoller@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se

Rasringar i våra grannländer

Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Maria Malevitch
Soendergade 50
DK-4130 Viby sj.
Tel. +31 12 69 02
elvis@malevitch.dk

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113 
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05

Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme
Monica Kyyhkynen
Trillakatu 3 A 18
FIN-02610 Espoo
tel. +358 40 5469488
monica.kyyhkynen@surok.fi

Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220  Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

vem gör vad?
Avelshanar
Anmäl/ändra information om 
din avelshane till:

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se

Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:

Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se 

Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com

Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och 
födda kullar, meddelas till:

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adressändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till: 

Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 Väse
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem 
meddelas till:

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Utställningsresultat
Du som ställt ut din katt och ”gått längst” 
av ryssarna, meddelar totalt resultat från 
tävlingen till:

ryskaposten@russianblueklubben.se

STYRELSEN

Ylva Stockelberg svarar på
kattfrågor i Ryska Posten. 
Ta tillfället i akt och fråga
om saker som du undrar
över!
Skicka dina frågor till redak-
tionen så vidarebefordrar vi
dem till Ylva. Adress finns
på sidan 2. Du får gärna
skriva under signatur, bara
du uppger ditt namn till
redaktionen.

Fråga Ylva!



BFÖRENINGS-
BREV

Avsändare/returadress: 
RYSKA POSTEN Iréne Tjärning 
Rösebäcken 312, Bostället 
660 57 VÄSE


